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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Sindicatos não chegam
a aco o sobrehorário
Funcionamento do comércio nas vésperas de Natal gera impasse entre sindicatos patronal e
dos trabalhadores. Mesmo assim, horário diferenciado começa a valer no dia IOde dezembro.
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ELES SAO OURO
MARCELE GOUCHE
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CONQUlSTIl Os técnicos Renato Vieira (E) eVictor .Alexandre da Silva comemoram o primeiro lugar no futsal
masculino e feminino nos Jogos Abertos de Santa Cãtarina, realizados emCriciúma, no Sul do Estado.

Página21

DESDE 1919

Morte de
. ,

jovem e

investigada
A ·POLíCIA CIVIL ABRIU

inquérito para investigar o
assassinato de Luiz Carlos
de CarvalhoWalter, 21 anos,
encontradomorto em

Araquari. O rapaz era
natural de Corupá. Página 23

Trabalhadores
em condições

, .

precanas
E T PARA

asmás condições de
trabalho dos operários no
loteamento Harmonia. De
acordo com inquérito, local
não seria apto para abrigar

� moradias. Página 7

AÇÕES
A sustentabilidade
e o livre arbítrio.

BENYAMIN
PARHAMFARD

Página 17
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Lourival Karsten

Polo automobilístico
Com a fase avançada da unidade de motores da GM
e as informações de que a empresa já e�tá buscando
interessados para construir uma nova unidade de

transmissão, Ioinville entre para a lista dos pólos de
produção automobilística. Claro que na região já
existem diversas empresas que produzem para as

montadoras, mas a cereja do bolo seria a unidade da
BMWque, segundo fontes não oficiais, já está definida.
Só estaria faltando o anúncio oficial.
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o contrato
A Odebrecht, em conjunto com a francesa Technip,
venceu a disputa por um contrato de US$ 1 bilhão

. pelo frete e operação por cinco anos de dois navios
destinados à instalação de tubulações. O contrato ainda
tem a opção de prorrogação pormais cinco anos.

Expo ADM 2011
I';

O curso deAdministração do Grupo Uniasselvi/Fameg
promove nesta quinta-feira, 24, a ExpoADM 2011. A

exposição, que acontecerá no campus da instituição a

partir das 19h, tem como objetivo socializar os trabalhos
desenvolvidos pelos acadêmicos no decorrer do
semestre. Os temas da exposição englobam as quatro
linhas de formação daAdministração (Marketing,
Comércio Exterior, Finanças e Recursos Humanos).

Belo Monte
Depois de anos de controvérsias, as obras de
construção desta gigantesca usina iniciaram, mas a
Prefeitura deAItamira - onde a mesma está localizada
- solicitou a suspensão da obra alegando falta de
infraestrutura para suportar o aumento na população.
É uma forma de pressionar para que as promessas
na licença da obra sejam implementadas e evitar os

problemas registrados em Rondônia.

Ikarsten@netuno.com.b..

Geração de empregos
A queda constante no ritmo de criação de

empregos, mesmo em um momento em que
a contratação de temporários é intensa, já
deveria ter chamado a atenção do governo há
muito tempo, mas isto ainda não aconteceu.
Claro que os números se mantêm positivos,
mas isto provavelmente não vai durarmuito

tempo, considerando que a atividade industrial
está sendo duramente castigada.

Fusões e aquisições
No passado recente, o mercado de fusões e

aquisições estevemuito aquecido no país, mas
agora, com o agravamento da crise europeia,
estes planos precisam esperar. Um dos fatores
mais importantes é que, depois de série
de aquisições, muitas empresas estão com
dificuldades para digerir as mesmas e não têm
recursos suficientes para conseguir as sinergias
esperadas. Com a bolsa andando de lado,
ficaram sem uma fonte barata de recursos e

precisaram "cair na real".

Frango vai bem?
De janeiro a outubro, as exportações de carne
de frango chegaram a US$ 6,743 bilhões com
aumento de 21,1% em relação a igual período do
ano passado. Em volumes, os embarques foram
de 3,233 milhões de toneladas com crescimento
de 1,5% em relação a igual período do ano

passado. Informações daUnião Brasileira de
Avicultura. Estes números demonstram bem a

origem de algumas pressões inflacionárias no
mercado interno cujos preços, evidentemente,
acompanharam esta dinâmica.

Commais de US$ 26 bilhões já computados,
fica a expectativa de que a balança comercial
do país feche o ano emUS$ 28 bilhões,
muito acima dos US$ 8 bilhões projetados
pelo governo.Ainda assim, aprojeção de
déficitem conta corrente para;,2011 está
emUS$ 54,9billlães. Nag', éumní f,
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preocupante, mas não podemos esquecer
que o futuro da balança comercial
pode não ser tão brilhante.

PERÍODO
19.0UTUBRO.2011

21.NOVEMBRO.2011

NOVEMBRO.20 11
21.NOVEMBRO.20 11

21.NOVEMBRO.20 11

I ÍNDICE

N SELIC 11,5%

D' TR' 0,700%

I CUB 1.126,56

C BOVESPA " -0,79%

A. POUPANÇA 0,5468

D CÂMBIO COMPRA

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8120
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6900
E EURO (EM R$) 2,4406

, LIBRA (EM R$) 2,8300

VENDA VAR.

1.8130 t, 1,68%
1,8300 "' -2,14%

2.4422 '!Q!' 1,13%
2,8319 '�Ir 0,37%

DIVULGAÇÃO

Endividamento
Os brasileiros nunca estiveram tão endividados, pois, desde
2008 quando o governo adotou diversas medidas para
estimular o consumo, a dívida total dos brasileiros saltou 80,7%
enquanto o aumento na massa salarial foi de 33,3%. Portanto,
a disposição do governo de voltar a estimular o crédito pode
resultar em uma inadimplência recorde logo a seguir.

adore
U'm,I.'u.q:lll/i;;

Ireeiclador LOTERIAS
I LOTERIA FEDERAL

A regulamentação I EXTRAÇÃO N° 04607

pela Câmara Federal l° 26.316 600.000,00
" 2° 00.138 12.000,00

da profissão de I
3° 20.948 9.000,00 WIcatador e reciclador, 4° 09.304 7.410,00,

I

6.000,00embora por um lado 5° 00.295

tenha um. aspecto QUINA

de proteção social, a SORTEIO N° 2750
02 - 16 - 50 - 73 - 78

lei tenta estabelecer

regras em UIn LOTOFÁCIL
mercado inforn�al et» SORTEIO N° 686

01 - 03 - 04 - 06 - 07
sua essência. Resta la - 12 - 13 - 16 - 19

saber se vai funcionar. 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Produção
de aço
o maior produtor
mundial disparado - a

China - também registra
queda na produção de

aço que alcançou o menor

nível em um ano. Trata-se

de um reflexo já esperado
da crise. As ações da
Vale - mesmo com lucros
recordes - sofreram queda
exatamente por causa
deste prognóstico.

MEGASENA
SORTEIO N° 1338

01 - 18 - 19 - 33 - 43 - 60

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1194
04 - 06 - 09 - 11 - 19
26 - 29 - 32 - 40 - 51

59 - 61 - 63 - 70 - 72

78 - 87 - 9-1 - 92 - 95

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1021
PRIMEIRO SORTEIO

01 - 03 - 10 - 18 - 44 - 50

SEGUNDO SORTEIO

10 - 11 - 21 - 35 - 37 - 42
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redaeao@oeorreiodopovo.eom.br
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AO SE VULGARIZEM•••

sÁBADOEu gostariamuito que os olhos que
agora estão a correr por estas li

nhas fossem de uma mulher jovem e

solteira. O assunto é com ela. Na ver

dade, o assunto é, e muito, com pais
e mães também.

Já tratei deste assunto aqui e por
várias e várias vezes. Mas o assunto

vai e volta, está sempre na ordem do
dia. E agora ele reaparece nas cifras
do Censo 2010 do IBGE.

Sim vou falar dos casamentos que
não são casamentos, são ajuntamen
tos, não os quero chamar de sem-ver

gonhice, não os quero ... Mais de 1/3
dos casamentos, diz o Censo, são ago
ra esses modernos "casamentos"que
na verdade são ajuntamentos.

Os jovens namoram e se juntam,
vivem como casados, e os pais fazem
cara de normalidade, mas por dentro
se mordem. Aliás, nem todos os pais,
os pais das gurias, isso sim. Quem é

que pode gostar de ver a filha servin
do de cama e mesa para um "bermu

dão", quem?

- "Ah, Prates, mas agora é assim,
são os modernos "namoridos", na
morados maridos". Nem vou dizer o

que penso da sem-vergonhíce, nem
vou. Se os dois se amam por que
não se casam diante de uma auto

ridade, com papel passado e tudo?
E quem mais perde com esse tipo
de test-drive? Bolas, as mulheres.
Muitas param de estudar, deixam do

trabalho, engravidam ou nada disso e

Uma garota fala quegosta de ver humorísti
cos na tevê aos sábados à noite e é puxada pela
manga por uma amiga que está porperto. Dizer
que gosta de ver televisão sábado à noite signi
fica dizer que a mulher está sá, sem namorado
e que por isso fica em casa. É ou não é o fim da

picada? Elas enlouquecem quando estão sem

um "bermudão". Aliás, elas não, as sem perso
nalidade, essas sim.

. .

pIOr que ISSO ...

Tenho várias amigas, quase todas

jornalistas, vivendo esse tipo de rela
cionamento e todas querendo casar,
os caras não. Claro, lhes é confortá
vel. E aí alguém e me diz que esse é o

tipo de família moderna.
Família moderna? Isso não exis

te, família é marido, mulher e filhos,
tudo dentro da lei. Fora disso nem

quero dizer o que penso. Mas insis

to, elas estão louquinhas para casar,
confiam e esperam que vão conseguir
dobrar os caras. Não vão, tontas, não
vão. Caiam fora, não se vulgarizem.

TATUAGEM
Como temguria burra, não tendo o que tatuar

no corpo elas tatuam o nome do cara. Bah, vão
se arrepender amargamente! Queres tatuar um

nome no braço?O do pai edamãe, pronto, éamor
para o resto da vida. O mais é aborrecimento.

FLAGRANTE
Quando a polícia flagra um "engrauatado"

comprando droga tinha que dar um pau nesse pa
tife. O traficante só existeporque existe o "engraiata
do" safado que consome droga impunemente. Esse
tipo na "minha delegacia" não fala, só geme...

DO LEITOR ·CHARGE

Um empregado da linha de produ
ção de urna grande montadora,

após passar grande parte de sua vida
ativa apertando. urn único parafuso,
mostrava-se desestimulado. Também

. pudera, toda a sua vida profissional se
resumia a urna chave e urn parafuso.
Frustração maior não poderia haver. As
sim como ele, contudo, diversos outros
funcionários sofriam do mesmo mal De
talsortequeosgurusdamotivação tiveram
que ser chamados.O primeiro, homemde

grande sabedoria, buscou trazer ao pobre
funcionário a função daquela operação,
dizendo a ele: vocênãopõeparafusos,mas
coloca rodas, que fazem esse veículo an

dar... Grande coisa, pensou o funcionário,
grandemudançaemminhavida ..

Como os resultados não foram satis

fatórios, o próximo administrador, dotado
degrande saber,procurouadotarestratégia
diversa.Éclaro,pensouele, quedizerque se
fazumacoisaparadizerquese fazoutraem
nadamotiva. É apenas umamudança de
objeto enão de atividade. Épensarmicro e
nãomacro.Ora, asolução é simples.Echa
mando o trabalhador disse a ele: "amigo,
vocênão apertaparafusos ou coloca rodas,
você fazautomóveis".

O trabalhador, consciente dessa nova
realidade, saiu dali tão desmotivado

quanto antes. Ora, pensou ele, se antes

fazia urna atividade, agora fazia urna

coisa, sua vida não passou a termais ou
menos sentido.

O terceiro homem, contudo, tinha
urna visão holística, e perguntou ao tra

balhador: amigo, o quevocê faz?Ao que o
trabalhador respondeu: "Olhe, euprimei
ro achei que apertava parafusos, depois
que colocava rodas e agora sei que faço
urn carro. De qualquer forma, sou urn ho
memmenor, pois apenas faço coisas. Não
souummédico que salvavidasouurn ad

vogado que defende as pessoas inocentes.
Sou só urn trabalhador de chão de fábrica

que fazurnproduto como qualquer outro.·
Não faço nadanavida das pessoas".Omo

tivador retrucou: "Ingraçado, eu acho que
realmente que você é urn grande homem,
pois ajuda as pessoas a alcançarem seus

destinos. Por sua causa todos os dias pais
levam os filhos aos colégios, pessoas vão
às academias, médicos recebem os fe
ridos transportados pelas ambulâncias
e bombeiros salvam vidas. Você, meu

amigo, muda o mundo, apenas aper
tando urn parafuso".

E'SlOU p�eoc.ut>Al>A
CX*'\ O \-\oR�R\O
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RubensMenezes Hall,
diretor de Serviço do
'I'ribwIaIRegional do

Trabalho ela 12aRegião

rsss: CONOSCO

[

\

represi r·a nação, ou
parcela dela. Escolher
melhoro candidato é
um bom início pa:ra essa

transformação.Mas isso só
acontece namedida em que
apopulaçãoparticipa, se
informa e não sedeixa iludir.
A umanopara as eleições
municipais,porexemplo,
éobrigaçãodOc�o
eonsciente iu;ompanhar as J

negociações, as propostas,
para que em 2012 esteja
preparado para escolher, e
escolher bem.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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I PASSE

Sindicatos
nãoentram
emacordo
Horário do comércio no período natalino
é divulgado pelo Sindicato Patronal sem

aprovação do Sindicato dos Empregados
JAMGU! DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

O sindicato do Comércio Va

rejista de Jaraguá do Sul

(Sicom) divulgou ontem os ho
rários de funcionamento das

lojas no Vale do Itapocu. A en

tidade emitiu também um co

municado informando que não
"foi possível chegar a um acor

do com o Sindicato dos Empre
gados do Comércio (Sec) para a

definição do horário".

Segundo o documento, o Sec
defende a inclusão de uma dis

posição nó acordo que "proibi
ria as empresas de adotarem es

calas de revezamento ou outra

jornada de trabalho diferencia-
. da, o que obrigaria as empresas
a colocar seus funcionários para
fazerem horas extras".

A sugestão de horários foi
enviada pelo Sicom no dia 14

de outubro. Uma assembleia foi
realizada no dia Iode novembro
no Sindicato dos Trabalhadores

para debater o calendário natali
no. A proposta foi aprovada e re

cebeu uma alteração. A segunda
cláusula recebeu um novo pará
grafo que proíbe a alteração na

jornada de trabalho.
O Sindicato Patronal recebeu

o documento com o novo pará
grafo, que foi rejeitado em as

sembleia. Após negociação entre

as entidades, uma nova reunião
do Sicom foi convocada para re

avaliar a sugestão, mas a ideia foi

rejeitada novamente.
"É uma ingerência na ad

ministração da empresa", diz o

presidente do Sindicato do Co

mércio, Ivo Ewald. "Nunca houve
esse parágrafo antes", comenta.

Para a presidente do Sindica
to dos'Empregados no Comércio,
Ana Maria Roeder, o horário é
"uma intransigência" e precisa
de uma cláusula. "Estão impon
do algo que me deixa sem opção
para defender os direitos dos tra

balhadores", reclama. "Não estou

aqui para assinar sem questio
nar, estou aqui para salvaguardar
os direitos dos trabalhadores",
declara a sindicalista.

Assembleia

Segundo Ana, os revezamen

tos mudam o horário de trabalho,
o que só pode ser alterado em as

sembleia. O presidente do Sicom
se defendeu alegando que a enti
dade consultou o setor jurídico e

não agiu contra a LeiTrabalhista.
O horário natalino do comér

cio no Vale do Itapocu entra em

vigor no dia Iode dezembro. Os

lojistas devem agora entrar indi
vidualmente em acordo com o

Sec para aplicar o calendário. "Se
não entrarem em acordo com o

sindicato, as lojas estarão infrin

gindo a lei e a entidade entrará
com uma ação na justiça contra

as empresas", alerta a presidente..

MARCELE GOUCHE

FIM DE ANO o horário natalino no Vale do ltapocu começa a vaiei" no dia IOde dezembro

( DOM I SEG I TER IQuAIQurI SEX I SAB ) Horário Natalino 2011
definido pelo Sindicato2 a
do Comércio Varejista
• Até as 19h (normal)
• Até as 17h
• 16h às 20h
• Até as 20h

1'8 �2
• Até as 21h

• Até as 13h

29 � Fechad'/o

SHOPPING CENTER BREITHAUPT

DATA HORÁRIODIA DA SEMANA
• 27/11,4, 11 e 18/12 domingos 15h às 21h (lojas) e 10h às 22h

(praça de alimentação)
9h às 15h (lojas) e 10h às 16h

(praça de alimentação)
FECHADO

10h às 22h (normal)
9h às 15h (lojas) e 10h às 16h

(praça de alimentação)
FECHADO

• 24/12 sábado

• 25/12
• 26 a 30/12
• 31/12

domingo
segunda a sexta-feira
sábado

• 1%1/2011 domingo

*Supermercados têm horário próprio e não seguirão o estabelecido pelo sindicato.
I t l j I: í Os principais estabelecimentos da cidade ainda não definiram o calendário.
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Patricia Moraes

Prevenção
Tentando evitar as cheias já tradicionais de
janeiro, a Prefeitura vai investir R$ 200mil no
desassoremanento dos rios, na região do Rio
da Luz. Os recursos são de sobras da Câmara,
que de umOrçamento de pouco mais de R$
10 milhões, deve devolver ao Executivo cerca
de R$ 3 milhões este ano,

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Vice. aliado ou inimigo?
Afinal, o que fazem os vice-prefeitos,
tema de reportagem especial do jornal O
Correio do Povo durante toda a semana

passada? Quando o titular precisa se

ausentar, sim, o vice assume a função
até que o prefeito retorne, mas e no

resto do tempo? Parece faltar qualquer
definição para as funções dos vices além
de ser o substituto natural do prefeito,
mas, mesmo assim, eles recebem salário

integral durante todo o mandato,
independente se atuam ou não.

Isso quando as disputas políticas
partidárias não alienam de vez o vice da

Outra versão
o presidente do PPS de

Guaramirim, Moacir José
Mafra, enviou uma carta à

imprensa na qual traz outra
posição para o desligamento do

vice-prefeito da cidade, Altair
José de Aguiar, do partido e da

administração. Segundo, Mafra,
Altair se aproveitou da criação
de uma nova sigla, o PSD, para
se desfiliar.Afirma ainda que o

vice-prefeito teve sua proposta
de sair do governo derrotada em

votação do diretório do partido
e que ao sair da administração,
deveria renunciar ao salário de

R$ 6.971,13. Coisa que
até agora não fez.

Oretorno
O prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
reassumiu o comando do

município ontem depois de
20 dias de férias. No período,
cuidou de assuntos particulares
e da sua empresa de produção
de plantas ornamentais. Diz que
agora o foco é dar continuidade
aos trabalhos de recuperação
do município. Ontem, no seu

retorno, Tamanini vistoriou as

obras da EstradaAbílio Lunelli,
ligação com Iaraguá, que
deve ser inaugurada no
dia 17 de dezembro.

Prefeitura - como aconteceu em Iaraguâ
do Sul e em Guaramirim, onde os vices

romperam publicamente a relação com
a administração municipal, mas ambos
continuam recebendo salário de cerca
deR$ 10mil e R$_ 7mil, respectivamente.
Talvez isso seja um resultado natural da
escolha do vice ser pensada mais como
moeda de troca política do que uma
aliança defato - e descartada quando
as coligações começam a se desentender.
Se os vices recebem por todo o período do
mandato, o mínimo que deveriam fazer
éapresentar algumaforma de atuação e

contribuição durante os quatro anos. Se

o trabalho do vice se resume a quando o
prefeito está deférias, de licença, viajando,
ou é exonerado do cargo, nada mais justo
que a remuneração seja condizente com
o tempo defato servido à sociedade. Os
fundos são públicos, e seu dispêndio com
salários deve ser condizente com o serviço
prestado à comunidade, não com a

burocracia ejogo de interesse que rondam
as relações partidárias. Assunto para os

.

partidos políticos debaterem a partir de
agora, quando começam a se desenhar as

alianças para2012.
DIVULGAÇÃO

LÍDER EOR'EE
,

membros do diretório e da executiva e

o próprio Chiodini discursa em favor da

renovação. Porém, .em véspera de ano

eleitoral, a unidade em torno do depu
tado fica ainda maior.

esce a cada dia mais a corrente

Rue prega a continuidade do man
dato do deputado CarlosChlodi ..

ni na presidência do PMDB. No próximo
domingo acontece a eleição dos novos

iIllffUIIIIHIIDIIIIJIO//JllIII/IffIll/IIllJlUIIIIIIII/II/UIIIIJllIl/tnmllllllli1ll1l11lDflId/llltnnlidllll1IIII/ndllll/lffl/UUIff/lllblffllllliJJlJ/llIlJIIJII/lIIIIJIII/llllllllllllfflll/OlllldJlI/i/dJIIIl/IlfI!nIlIi/nílJíJ/lll/lllmtlwlIIllUlIIll/llI/lll/lfflllnlllllllOillDimmllll1JllldJillllUllmlllullnllllIlll/UilflllffllllllOl1lU1J/JJlJUIII_lIl1nlllllllllllffllll/llllllllllllllfllllllmlllllllllJIUlfflnlUID/lIIUlIlll/lllIllIJIffIIllIlIWlmtU/JIIllUlffmllJllDlHlllflIlUIffWll/IlDUllIlIWlI11IIIIIIIIIIIIUiIlIDIIUII/ülllIIllJUn.

Moralidade PT se mobiliza
RicardoViviani de Souza, 38 anos, assumiu na quarta
feira da última semana a Promotoria daMoralidade
Pública de Iaraguá do Sul. Veio de São Bento por
opção como elemesmo disse e por enquanto
tem se dedicado a fazer um levantamento dos

processos que estão sob sua responsabilidade.

O encontro do PT no último sábado
reuniu cerca de 200 pessoas no Clube
dosViajantes. O partido tem o vereador

Justino da Luz como pré-candidato à

majoritária e uma aliança com PC do B

de Jean Leutprecht engatilhada.

Trânsito agradece
o diretor de Trânsito da Prefeitura, Zeca Schimidt, acordou
cedo ontem para avaliar os reflexos no trânsito com a entrada

em vigor dos horários alternativos para cerca de trêsmil
funcionários da Weg. E diz que ele mesmo ficou surpreso
com o beneficio damedida. "Entrevistei um funcionário que
disse que levava 20 minutos para chegar ao trabalho e, com o

horário alternativo, esse tempo caiu para oito minutos". Zeca
afirma que agora a ideia é estimular outras empresas e até
mesmo as escolas a adotarem um horário diferenciado.

www.imoveisplaneta.com.br
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udiência adi,ada
Aaudiência sobre o caso.da terceirização
dos servícos demerendaescolar

>

de Jaraguádo Sul,embeneâeío da
empresa SPAlimentação. e Servíços
Ltda, - alvo deAçãoPenalproposta
Mínístérío PuôHco Federal (IVIPf-SC)
em 2009 - foi cancelada ontempela
ausência injustificadade representaetes
doMPF·donlunidpio.A sessão foi
remarcadapara o dia 13 de fffiirereiro
de2012,quandoserãoouvidas as
testemunhasde acusação,Ronrudo
RauHno,DenílsonHein eLuizAntômo
Grubba, Na sededaJustiçaFederaldo
município, compareceramontem réus.
eadvogados da ação, ruja acusação
consisteem desviodeverbaspúbicas
federais,na t�ceirlzação do s,en:içoe
envolveMoacirBertoldi eRose'l3se1})
respeetívamente, ex:-prefcitoe EX- ril'!e-·

prefeita; alémdeservidores da.área
de licitação eNédioDomingosVJ100o,.
AmauriFerreiraLoonele·Ci'belecm1ina
dos Santos." representantesda empl�
SPAfunenmção e Seniços..

Dup6cação da BR-280
A audiência de comitiva da região com

. o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio
Oliveira, foi remarcada para esta quinta
feira, em Brasília, às 17h. A informação foi
repassada através da assessoria do senador
Paulo Bauer (PSDB) ao presidente daAcijs,
DurvalMarcatto Junior. O tema, é claro, é a
tão esperada duplicação da BR-280. No mês
passado, o ministro informou, em encontro

com autoridades da região, que a obra não
tinha ainda um Projeto Executivo, que só
deveria ficar pronto em abril de 2012 para
posteriormente ser relançado o edital de

licitação. O objetivo da reunião desta semana
é conseguir um adiantamento deste prazo,
que já está para lá de esgotado.

Triste educação
Reportagem do jornal O Globomostra que
enquanto o país investemais de R$ 40mil por
ano para cadapreso em um presídio federal,
gasta umamédia de R$ 15mil anualmente
com cada aluno do ensino superior, o que
dá cerca de um terço do valor gasto com os

detentos. Já na comparação entre detentos
de presídios estaduais e alunos do ensino

médio, a distância é ainda mais alarmante:
são gastos, emmédia, R$ 21 mil por ano com
cada preso, nove vezesmais do que o gasto por
aluno, R$ 2,3mil. O que esperar de um país que
investemais no sistema carcerário, que ainda é

deficiente, do que em educação?
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Juros são definidos pela empresa

,. • . u essura aproprIa. s

e a base de preparação? Explicação
sobre a engenharia que é empregada na
construção do asfalto: camada de seixo,
areia, brita barro, cimento, espessura

,�i

asfalto, piche, e outros. ' •.

Q:.nro" .. "_

de,�ndeph:ar.ia nréco.••ix.. ·.· •. iza tr.ês. "

j, ,!fí! " f,', III t::) ',,'

,',
", 1:'J'" ).r,',i'l"/j, '/,,'

etapas: Escavação; Essa etapapreyê ti

retirada dos solos que não apresentam
'

estabilidade para o pavimento, sendo
substituídos pormateriais de jazida e

de boa qualidade. 2) Regularização e

compactação da sub-base: Essa fase faz

acouformação da rua tanto transversal
como longitudinal. 3) Sub-base: é
constituída por uma camada de 15 cm
de seixo rolado ou rachão. 4) Base: é pó
de pedra para dar perfeita coesão ao

produto final. 5) Revestimento asfáltico
ou capa: Namaioria das ruas adota-se
4,0 de espessura. Raramenteusa-se 3,0
em em ruas sem saída e del?e9uen�
extensão.

'

I

Secretaria de Obras

apresenta dados
sobre o programa
de pavimentação
Nosso Asfalto

gere que o serviço seja quitado
em parcelas de até seis meses no
valor à vista. "O valor tem juros já
nos primeiros 30 dias. Em 24 ve

zes, o custo chega a dobrar para o

proprietário", reclama.
O secretário de Obras, Odi

mir Lescowicz, demonstrou
interesse em dialogar com os

líderes comunitários. Porém, o

responsável pela pasta adian
ta que a empresa Infrasul tem
liberdade para negociar com

cada morador a forma de pa
gamento e consequentemente
os juros. liA Prefeitura apenas
fixa os preços unitários dos ser

viços", diz. Uma reunião entre

Ujam e Prefeitura estava agen
dada para ontem à noite.

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Em resposta a um questiona
mento da Ujam (União Iara

guaense das Associações de Mo

radores) feito no início do mês, a
Secretaria de Obras da Prefeitura
tornou público ontem infor

mações referentes ao Programa
Nosso Asfalto. Perguntas e res

postas podem ser conferidas no

quadro publicado nesta página.
Entre os itens informados

estão os valores cobrados pe
los serviços realizados pela em

presa Infrasul e a confirmação
das ruas abrangidas, mas sem o

cronograma de datas como rei
vindicava a presidente da Ujam,
Andréia Ziehlsdorff, que afirma

que a comunidade precisa plane
jar o orçamento familiar do ano

que vem .para poder investir nas
obras das suas ruas.

A Ujam ainda apresentou
uma proposta ao governo muni

cipal que prevê uma nova forma
de pagamento pela pavimenta
ção. Andréia afirma que os juros
são muito elevados, por isso, su-

• uan o.v

Custo do metro quadrado de as to é
de aproximadamente R$ 65. Todavia
por decisão da prefeita o preço para os

moradores foi fixado em R$ 54,90 por
metro quadrado.

,

• Qualhvà]pr'pago pelo mora pe o

poder público para aderir ao programa?
Os moradores arcam com 66,666% do
custo da obra, ou seja, 33,3% para o

morador de cadamargem da rua. A
fórmula adotada fica assim: largura da
rua xR$ 54 t 3. Este é.o CUS$P por,metro
linear da testàCla do terren:o." ".! ,

• Quem e como se estabelece a'

porcentagem de juros?
Por se tratar de um contrato de concessão, a

empresa Infrasul tem liberdade para negociar
com cadamorador a formade pagamento

,

e consequentemente os'juros;A'
"

ítura ,.

apenas fixa ós preços unitários dos

. �
�

r 1

EDUARDO MONTECINO

• Quais ruas estão programadas para
serem asfaltadas e qual o prazo para
início das obras?
A relação das ruas para as quais a

Prefeitura já emitiu ordens de serviço
foram amplamente divulgadas pela
imprensa,
Quanto ao prazo não temos nenhuma
data fixa para tal. Os moradores das
ruas para as quais foram dadas ordens
de serviçojá receberam ouirão receber

comun��ado da empres,a.'coiri;·�, 'data de
vencimento de seus camês,

.

I

.11

<

�;AIS EST��
.

1
SERÃO ASFALTADAS 1;1

ATÉ FINAL DE 2011? *
j(

ÁGUAVERDE
-Alwin Enke

BARRA DO RIOMOLHA
• AndréWitkowski

CENTENÁRIO
• Emidio Deretti

CHICO DE PAULO
• Cerrylo Uber

CZERNIEWICZ
• Rio Grande do Sul

ESTRADANOVA
• José JacobMartins
·1° demaio
• AnaTereza da Silva Colaço
• Eugenio Picolli

ILHADAFIGUEIRA
• Eugenio Kaiser
•Antonio Pedri
• Santa Clara
•Arturo Giovanella
• Santa Iulia
• João Bachmann
• Angelo Baruffi

JARAGUÁESQUERDO
• OsniAntonio Pradi

NEREURAMOS
• ErmelinaTrentiniMenel
• PadreAntonio Echelmeyer
• Adele GiovanellaZanghelini

JARAGUÁ84
• Silvino Leskowicz
• 1213 -' Sem nome

• Deolinda Erminia de Carvalho
·1215 - Sem nome

• 997 - Sem nome

- 998 - Sem nome

RAU
• MarianoWitkowski

RIO CERRO I
• RichardViergutz

RIO DALUZ
• Gustavo Marquardt

SÃO LUÍS
• Edson Carlos Gerent

TIFAMARTINS
• SantaAna
• Francisco Hruschka
• Orandina Coelho Hemckemaier

VIEIRAS
• ErdiVogel Schmidt

VILALAIAU
• Irene Fischer

VILALENZI
• Severino Tomelini
• Jaime Gadotti I
• Jaime Gadotti II
• Jaime Gadotti III
• Da PazVila Lenzi
•Antônio Primm

*Não há data para a execução das obras.

,I

I
I
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EDUARDO MONTECINO

De longe, a obra parece regulêU,', mas trabalhadores estão em condições abusivas, diz sindicato
• ',," ,

.

.,.., 'U
'

Obra está em discussão
Falta de segurança e de condições de
higiene, além de mão de obraírreqular
integram denúncia feita pelo sindicato

JARAGUÁ DO SUL
............................................... " .

PEDROLEAL

QSiticom (Sindicato dos Tra
balhadores da Construção

Civil e Mobiliário de Iaragua do

Sul), está denunciando as condi

ções de trabalho no loteamento

Harmonia, no complexo habi
tacional da Cohab (Companhia
de Habitação de Santa Catarina)
em convênio com a Secretaria de

Habitação. De acordo com o sin

dicato, 20 funcionários estão sen
do prejudicados com a falta de

dependências básicas, como alo

jamentos, banheiros e refeitório.
A equipe de O Correio do Povo

visitou o local namanhã de ontem,
e constatou a falta dos espaços.
Além das 71 casas, orçadas em R$
14 mil cada (total de R$ 994 mil)
não havia qualquer outra estrutu
ra no local. Além disso, era claro
o descaso com normas de segu
rança: durante a visita, estavam
presentes seis operários e apenas
um usava capacete - nenhum ti
nha luvas de segurança ou botas.
Não foi possível conversar com
os operários, que se demonstra
vam receosos de comentar as

condições de trabalho, e rapida
mente a equipe de reportagem
foi convidada a se retirar pelo
chefe de obras, Gilson Espíndola.

Segundo a presidente do Siti

com, HeleniceVieira dos Santos,
apenas o chefe de obras está re

gistrado e todos os outros fun
cionários são informais. "Tem
até ummenor trabalhando como
motorista, é um completo absur
do o dinheiro público financian
do a informalidade", conta. Ela'

. nota que segundo avistoria que o
sindicato fez no dia 10 deste mês,
as casas estavam servindo de alo

jamento para os trabalhadores. O
Siticom encaminhou uma série
de denúncias junto aoMinistério

Público, ao Ministério do Traba -

-

lho, e aos Legislativos,Estadual e
Municipal. "É um completo des

respeito ao trabalhador, imagi
nem quantos encargos e exigên
cias foram ignoradas", critica.

Como a obra foi licitada

pela Cohab, a secretaria mu-

nicipal de Habitação não tem

como tomar medidas diretas
contra a empresa licitada, a

Terra Empreendimentos, de

Sangão, no Sul do Estado. Se

gundo a secretária Maristela
Menel Rosa, após recebei a in
formação do Siticorn, a Prefei
tura notificou a Cohab.

Segundo a assessoria de co-

. municação da Cohab, o órgão
estadual não tinha ciência das

condições de trabalho e havia re
cebido da empresa a informação ,

de que os banheiros, refeitórios e

alojamentos estavam em outro

terreno. A companhia abriu um

inquérito administrativo sobre a

contratação de funcionários ter

ceirizados já que, pela lei, isto é

permitido com a autorização do

órgão, mas a empresa não infor
mou das contratações.

Prefeita e promotor se reúnem hoje
Está marcada para hoje, às

14h30 no gabinete da Prefeitura,
uma reunião entre a prefeita Ce
cíliaKonell e o promotor doMeio
Ambiente, Alexandre Schmidt
dos Santos. Além das irregulari
dades denunciadas pelo Siticom,
outro problema foi apontado nas
obras do loteamento Harmo
nia na última sexta-feira, dia 18,
quando o promotor encaminhou
ao Executivo uma recomendação

da suspensão imediata das obras
no local. A medida vem como

resultado de um Inquérito Civil,
.

atendendo uma denuncia dos
vereadores Justino da Luz e João
Fiamoncini, alertando para o ris
co apresentado na obra.

O inquérito foi aberto. no
final de setembro, após a ale

gação dos vereadores de que o

terreno não teria condições de

abrigar as moradias. De acordo

com o ofício encaminhado à

prefeita Cecília Konell pela pro
motoria, a Defesa Civil do mu

nicípio recomendou um eon

junto de providências. a serem

tomadas e que ainda não esta

riam sendo seguidas na integra.
Segundo o secretário da Defesa

Civil) Jair Alquini, a principal
destas recomendações seria um
reforço na compactação do solo
nas áreas onde foi aterrado. "É

mais uma medida para aumen
tar a segurança, mas não detec
tamos nenhuma questão que
impeça a ocupação", afirma.

Durante o mês de setembro,
12 das 71 casas do loteamento
tiveram de ser rélocadas, devido
a um erro de medição. Segundo
a Cohab e a Terra Empreendi
mentos, o local é adequado para
a construção, embora não seja o

ideal, mas hão apresenta risco.

Funcionários
na incerteza

outubro, e temem que a

empresa feche as portas de,

.. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1955

Inauguração da Caixa Econômica em Jaraguá
Na edição do dia 20 de novembro de 1955, o jornal
O Correio do Povo anunciava a inauguração de uma

agência da Caixa Econômica Federal em Iaraguá do Sul.
"Usou da palavra no ato inaugural o senhor Newton da
Luz Macuco, presidente do Conselho Administrativo'
da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina, o qual
fez longo histórico sobre o valor econômico das Caixas
e os fins a que se destinam. Ainda usaram da palavra,

congratulando-se com a feliz iniciativa o senhor préfeito
Arthur Müller, o senhor João Lúcio da Costa, em nome

da comissão de vereadores que representava a Câmara,
e o dr. Arquimedes Dantas, advogado nesta cidade",
dizia a publicação. Segundo o semanário, na ocasião' da
inauguração foi também empossado no cargo de gerente
da agência da Caixa o senhor Dalmonir Guedes Piazera,
tendo o inspetor de agênciaAry Silva lavrado a ata.

"'___'�""
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l766

Lages é hmdada
No dia 22 de novembro de 1766,
acontecia a fundação de Lages (até então
com o nome Nossa Senhora dos Prazeres
dos Campos das Lajes) pelo bandeirante
paulistaAntonio Correia Pinto de
Macedo. Ele ficou incumbido de fundar
um povoado na região pelo governador
da Capitania de São Paulo, antiga

.

proprietária da região, visando oferecer
proteção aos viajantes que cruzavam o

Planalto Serrano transportando gado do
Rio Grande do Sul a São Paulo.

196,3

Amorte de Kennedy
Nessemesmo dia, em 1963, o então
presidente dos Estados Unidos, John
Fitzgerald Kennedy é assassinado na cidade
de Dallas, no Estado doTexas. Desfilando em
um carro aberto, Kennedy foi atingido por
dois tiros: um no pescoço e outro fatal na

cabeça. Com amorte, seu vice Lyndon Baines
Johnson assume como o 36° presidente
estadunidense.

INVENÇÕES ANTIGAS

Fitas cassete
Em 1962, amultinacional holandesaPhilips
inventou a primeira fita cassete do mundo, que
somente foi lançada ao mercado em agosto do
ano seguinte, em Berlim, naAlemanha. A fita
para gravação de áudio foi, junto ao "walkman'
da Sony, o aparelho precursor do conceito de
som individual na história.
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.HOJE
• Espetáculos: "Bagunçadopel",

do grupo Os Notáveis, e

'�Na falta. ,.Disk pizza",
do grupo Barinha

do mesmo saca

.• Onde: Pequeno Teatro
da Scar

• Que horas: às
19h I

• Sinopses: "Bagunçadopel"
é uma releitura

dahistória dellaPunzel·
Na !lJ.ontai!eJIli,

.

vários outrOS personagens
dos contos de fadas

foram inseridos, inclusive,
diversaS

princesas. 1bdas
elas buscam um príncipe encantado,

mas ninguém sabe quem ele é.

Em "Na falta".Disque Pizza", a inspiração
veio das aventuras

de João e Maria, que

pr�cisam enfrentar uma
bruxa e mais um monte de outroS percalsos.

11

• Espetáculos: "Bom
dia todás as cotes",

da trupe Os Secyagens, e "Contos
de '

enganar amorte"
do Grupo de Teatro de Bonecos

• Onde: Pequeno Teatro
da Scar

• Que horas: às
19h

• Sinopses: em
"Bom dia todas as cores", o grupo apresenta

à plateia uma camaleoa

muito da bondosa.
Ela passeia pela floresta

sempre a cantarolar e tentando

ff .,

oCORREIO 00 POVO
TERÇA.FEIRA , 22 DE NOVEMBRO DE 2011

TEATRO

muita arte
AlunosdaScarapresenu

espetáculos diários e
�m

C
gratuitos no

entro Cultural

l.��UÁDOSUL
KELLyE'iillMANN

tação de
duzidos e;::��o espetáculos pro-

longo deste anen� sala de aula ao

das peças eles�a��
a encenação

des de 2011 �

am as ativida-
oferecendo ao públi

um resumo d
co

grupos tê
o .que aprenderam. Os

em cnanç d
e adult

.

as, a olescentes
os e, por ISS

podem ser vistas
o, as montagens

das as idad O
por pessoas de to-

.

es. acesso é gra
.

os mgressos estão di
/ .Mto e

retirada anteci d
sporuveis para

da instituição p;
a na secretaria

mações basta·
ara outras infor-

, entrar em

pelo telefone (47) 3275_247��ntato

té o próximo sábado
26, o Centro CulturaÍ
daS�ar serve de cha
manz para os am

t d
an-

es as artes cê
.

emcas.

Mostra de TeqaUtarta �dição da

al
ro reune s b

o p co da entidade
,o re

dos cursos de for
,o� alunos

rados pelas p f
maçao lide-

Pereira e Mer;�:t�oras
Nicoli

Cabe aos estud
.

.

antes a apresen-

AGENDA'

• QUARTAE QUINTA-FEIRA

Em "Contos

� enganar a_" Zé
BONECOS

.

que até o fim da vida'
Malandro é tão

ele tenta enganar

BAGUNÇADOPEL
Namonfagem cio grupo Os

r

nova roupagem
,.

Not'im!is, a histó'
•

e vanas
.

na de RapunzeI
pnncesas em busca de seus

'

ganha
pnncipes

agradar os amigos.
porém, esqu de 8í mesma,

Na peça "Contos
de enganar amótte"

inúmeros ditados são'
levados ao

palco e amorte segue causando
medo até encontrar

ZéMalandrO, um cara

folgado que quermesmo
é curtir a vida.

• SEXT.A�rEI8A E sÁBADO
• ESpetácu]oS,;''tJm tallll<i' argentiulJ", do grupo

Kitosd�ck, e

"Muvucas em Taperoá", da trupe l'!lI'iquito
qUe! alpis!,!!

• Onde: Pequeno Teatro
da Scar

• Que horas: às
16h e 18h30

• Sinopses: "Um
tanto argentina" é uma história

de romance, sedução,

de arte e de entrega. Nessa
história, há casais de adolescentes,

um detetive ex-dançarino
de tango e pais preocupados com

os filhos.

para resolver tantoS
impasses, só' a dança.

No espetáculo "Muvúcas
em Tape[oá", dilas mulheres

0.vem com corações

partidos. Uma porque
foi proibida pelo pai de

se casar. A outra porque

tem vários pretendentes e não sabe quem escolher. Em Taperoá,

porém, os amores
e paixões são avassaladores.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. A densa nuvem de abelhas / As iniciais do cantor

Cauby
2. Elem. de cornp.: separado / Transferir algo a al

guém
3. As iniciais do atar Vilhena / (Fig,) Pessoa insigni

ficante, desprezível
4. Homem que está para casar I Clube Atlético Pa-

ranaense

5. Sentido
6. Presumir, julgar
7. Extirpar ervas daninhas
8. Soro de leite, que resulta da batedura do queijo
9. Que se pode aguentar com resignação
10. Privada de vestuários I (Mús.) Um sinal para al- fj

teração do tom de uma nota
11. Frasco para transporte de líquidos em viagem / s

(Pop.) Não é?
12. Famoso canal de filmes da TV paga I Energia 10

elétrica acumulada
13. Os extremos de ... Uberaba I O ex-loqador norte- 'I"

americano de basquete Mic�ael.

VERTICAIS
1. Uma rede de TV especializada em esportes / Uma

1;:1

língua, do Nordeste da China; em extinção, é fa-
lada pelos idosos

2. Neblina / Arbusto ornamental, de flores amarelas

campanuladas
3. Noventa, em algarismos romanos / Nascido em

município da baixada fluminense
4. Condição dos militares não reformados I Utensílio

composto de duas peças iguais
5. Que é formado por uma só sílaba
6. Abreviatura (em português) da Tunísia I Passar a,

noite à cabeceira de um falecido
7. Remoção de tinta, verniz ou produto similar da

superfície onde está aplicado I As iniciais do ator
norte-americano Dreyfuss, de "Tubarão"

8. Máquina de beneficiar café / Forma popular de se

denominar os filmes de ficção ou documentário,
com duração mínima de 70 minutos

9. Submeter a apreciação / O cineasta inglês David,
de "Passagem para a índia".
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PREVISAO DO TEMPO

__ -

Frente fria

traz chuva
Nesta terça-feira, ainda
segue a previsão de chuva
para grande parte do Estado
por causa da formação e do
deslocamento de uma frente
fria. Os ventos têm rajadas
fortes que podem ficar entre
50 e 70 quilômetros horários.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: HOC
"MÁX: 23°C

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 22°C

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: ,15°C
MÁX: 26°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Ensolarado
jf

Depois da passagem de uma frente
fria, que pode causar chuva forte,
principalmente, no Oeste, Meio Oeste
e Sul, Santa Catarina deve ter uma
quarta-feira de tempo estável. Segundo
ameteorologia, o dia será ensolarado e

apenas com algumas nuvens no céu. As

temperaturas seguem amenas.

;I<

Parcialmente
Nublado

Assim como na quarta, na quinta
feira, o sol também deve predominar
no céu catarinense. O mesmo está

previsto para o próximo fim de
semana. Por enquanto, a tendência
é de que a chuva volte ao Estado
somente entre 2 e 5 de dezembro. As

temperaturas sobem durante os dias.

SI: VOt,[. \IA! f'l�hA, l

POUSO
REDONDO

A terça-feira terá chuva
tanto durante o dia,

quanto à noite. Porém,
os acumulados não serão
muito significativos. As
temperaturas oscilam
entre os 14DC e os 20DC.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

MINGUANTE 18/11

. NOVA 25/11

.......
Nublado
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SENHA: *****
T Jócê fez um novo email ou se cadastrou em uma nova rede
V social e precisa criar uma senha. Já sabe que não deve colocar
a data de nascimento, nem números dos documentos, certo? Então
você olha para o teclado e pensa naquela sequência de letras,
números, alguma coisa que, imagina você, ninguém pensou.
E sua senha fica um "quierty", um "654321/: ou um "ilooeyou".
Pois é. Uma empresa de segurança divulgou as senhas mais

fracas e mais utilizadas em 2011. Os exemplos acima aparecem
nos resultados divulgados juntos com outros como "abctzs",
password e superman. Mais uma dica: cuidado com palavras que
tenham relação com algo que você goste bastante e que seja de
conhecimento geral. Tipo "futebol" ou "timão': Olho aberto!

Camisas. Sopra um
ventinho gelado pela
manhã e a noite, e
durante o dia faz um
calor de rachar, e aí, nada
melhor do que abusar de
camisas com estampas,
lisas, abertas, fechadas,
amarradas na cintura, ou
com um cinto por cima.
Você pode usar uma blusa
bem básica por baixo para
o caso de passar calor.
E camisa vai bem com

saia longa, com jeans,
com calça, bermuda ou
saia de alfaiataria... Vale
improvisar e acertar. Flash!

É ATREVA
Cigarro! Finalmente eu

posso dizer isso. Tudo
bem, estou na fase
inicial do abandono
da nicotina, mas tenho
plena certeza de que
mandei o tabaco para
as cucuias para jamais
ser resgatado. Cigarro é
péssimo, é fedorento, é
nocivo, é feio ... Palavras
de uma ex-fumante
que, enquanto fumante,
jamais acharia o cigarro
tão treva, assim como

você, que ainda fuma.
Não me leve amal. Mas
é treva. Pode crer!

Dica amaleras:
Lá no amaleras.blogspot.com tem um post bacanérrimo
para as viciadas em esmaltes. A Gleice fez um post sobre
uma nova coleção composta por quatro esmaltes cremosos
e bem pigmentados que variam em tons de rosa. A coleção é
da Panvel em parceria com a maquiadora Simone Barcelo da
escola de beleza Beauty Box e "evoca a Deusa que mora dentro
de cada uma de nós", segundo descrição da coleção. A resenha
no blog trás fotos com cada uma das cores. Passa lá e confere.

-

universotpm@oeorreiodopovo.eom.br

Calçados. muitos calçados!
Ontem, abriu a primeira edição da Zero Grau - Salão de
Tendências em Calçados e Acessórios. Realizado em Gramado, o
evento vai só até amanhã, mas tem 300 expositores mostrando
suas marcas e aproximadamente dezmil lojistas do setor em
apenas três dias. A feira deve movimentar R$ 80 milhões em

negociação no varejo nacional. Apesar dos números serem
interessantes, o que passa pela cabeça damaioria das mulheres

que está lendo essa nota: "Minha Nossa! Como eu queria estar lá!

Roupas para'festas
Quando chega pertinho assim do fim do ano a gente se preocupa
em escolher as roupas certas para os vários eventos que .

vamos participar, certo? Tem o Natal, onde nos vestimos mais
sobriamente e a virada de ano, onde escolhemos a roupa pela cor,
mas que pode ser 'chique ou despojada. Mas tem tanta festinha

daqui e e dali: encerramento da empresa, encerramento da
.

faculdade, amigo secreto, despedida dos amigos antes da férias ...
Uau! É coisa que não acaba mais. Para essas ocasiões frequentes
e descontraídas use roupas confortáveis que não amarrem
seus movimentos e calçados que não incomodam. Não dá para
gargalhar com os amigos e aproveitar as "festinhas" informais, do
alto de um salto 15 e embalada emum vestido justíssimo, certo?

CTRL C + CTRL V

CONcoRRJ:NClA DeSLEAL

UAUJ' ,MODliSTIA A
PARTE" ARRASEI NO

MODELITOlll
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Mil reais
Quem quiser participar da premiação

de mil reais e de uma bicicleta, dia
quatro de dezembro, na 3a Pedalada Fa

mosa, deverá retirar cupom numerado no

Restaurante Madalena Chope & Cozinha
ou na Capital Imóveis. A concentração e

o retorno do passeio acontecem na Praça
Ângelo Piazera.Mais informações no tele-

.

fone (47) 3370-2900.

Coisa feia
Émuito feio e démodé, além de ser um

crime, criarperfil fake na internet e ficar
falando mal das pessoas por trás de um
personagem. Em Jaraguá do Sul, no
Twitter e no Facebook, é o que mais anda
acontecendo. Por favor, meu copo bem
geladinho do chope Kõnígs Bier?!

�\

Fique de olho
Contou com um plus extra a inauguração
da Composée. O pano de fundo teve

a assinatura dos arquitetos Stanley
Dambroz e Tamara Karina Ersching
Nagel. Olho neles!

Dica de hoje
Conferir as delícias da Choperia Bier Haus.
Todo dia uma novidade.

Cano quente?
Perguntaram ao Edson "Capivara

. Monstro", o "Rei da Noite", o que eram
essas tais "periguetes cano quente". Ele
respondeu: "são aquelas que são do time
das facinhas, das que você enche a cara

dela e leva para andar de Biz, aí pronto, já
estão "no ponto" para de noite colher os
f t U

� .

rnru os. e .... , como aSSIm ...

Siebel ,
Haisi'

"
6· 3055 ..0024

.

Moa Gonçalves

INllUGURACÃO Os proprietários ·Mavhara
Trocatti Theisen e Djones Theisen, no
coquetel de inauguração da loja Vesttus

UPPER k\df,

Andy
Tattoo
Clinic
Viroumania a

moderna clínica

AndyTattoo
Clinic com suas

várias opções de
joias e técnicas
exclusivas na

criação de tattoo .

A turma descolada
também possui a
inovadora técnica
de cobertura e

reforma. Bola
BALADA Daniela llarsmierski curtindo a TheWav branca. .

'

Pontualidade" eficiência,
conforto e segurança,
agora,de'

.

moagoncalves@netuno.com.br

�';;� ...,·.,·'···NAS·.····.ioJ.).As,;··; Y"';/"::�,;"
w;�,;.·.' .

" .: >.. ..••.•...••.. ". :,

��O industrial Helio Micheluzzi já está
�%com o champanhe no gelo. Dia 1 de :
� '. '.'

.

L.dezenlbro,às 19 horas, ele promove
(. coquetel de lançamento do tradicional

(;.bazarda Karlache Malhas.

SEGUROS
GARCIA

CORReTORA

47 3371·1788

;.",

� • Q empresário Paulo Chiodini,
�idiretor do grupo Mime, já comprou
;
.•
0 passaporte.para conferlr.domíngo..

Ç;dia 27,aFormula1.Atiracolo, o meu
:, amigo Marcelo Mueller,

• Em comemoração {lQs
dez anos da entidade;nos
dias 1,2 e 3';âe dezembro,
será realizado, emJaraguá
do Sul, o famoso encontro
daABCT (Associação
Brasileira dosFabricantes
de Tubos e Concreto).A
MenegottiMáquinas e

Equipamentos será a

grande anfitriã.

• Sempre com destaques,
em Jaraguá do Sul, no
quesito móveis planejados,
a loja Fauorita.

NIVER Graziele Stefani Colpini,
para comemorar a idade nova,

que aconteceu dia 18, neste
domingo, recebeu os amigos em
BalneárioCamboriú com big festa

Para quem quer instalar
nocarro GNM;a Srand Car
Auto Centet está com 'Um .

preço bem' especial. Vai
perder?

• Respeite e valorize os

idosos.

• Com essa, fui!

Assédio
O chefTato Branco,
xodó das festas
da temporada,
ontem, não resistiu
ao 'assédio' da
turma e resolveu
assinar o menu do
bar Scondidinho,
um dos mais
concorridos da

área, até dezembro.
Bom demais!

De volta
Depois de um bom

tempo sumido do

mapa, Gerson Luiz
.

Nova ensaia a volta
em grande estilo na
maratona de festas

pré-virada. É isso
aí garoto!

\

âmara de Vereadores aprovou na última semana projetos que destinam recursos
"

�ento da própria Câmara em benefício de entidades ou da própria Prefeitura. A aç'"
"vel com a antecipação das verbas, a partir de uma solicitação feita ao Executivo, a q
a apresentação dos projetos.

.

s�úde do município é beneficiada pelo Legislativo. Um projeto aprovado pelos vereadores
tina um milhão e 32 mil reais para ajudar nas obras da unidade cardiológica do Hospital e
ternidade Jaraguá. Deste total, um milhão é proveniente da sobra de recursos da Câmar

s entidades são centempledas, Os Bombeiros Voluntários receberão aporte de R$ 5
'desenvolvimento das atividades da corporação.

a Rede Feminina de Combate ao Câncer terá condições de realizar um número maior de

éltnografias e ecografiasmamárias. ACâmara está repassando R$ 50mil para a realização dos .

m�s, destinados a pacientes de baixa renda na faixa etária dos 40 aos 49 anos, que não sã
idas na rede Sus, onde o serviço é oferecido às mulheres acima de 50 anos.

NAT Denise, do
Restaurante Lá em
Casa, com o noivo,
Douglas camUo, dia 13,
comemorando o niver

Pensando bem
"Existe sempre um lugar
para ser explorado e

conquistado neste mundo
afora. Ficar lamentando o

objetivo que não foi alcançado
é um jeito estranho de
eternizar a derrota."
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CRÔNICA
··LERO
MUNDO••LUIZ CARLOS AMORIM.

ESCRITOR E EDITOR

Estive, de 13 a 15 de novembro, em Ribeirão Preto, São
Paulo onde fui participar do Congresso Brasileiro

de Escritores, promovido pelaUBE (União Brasileira
de Escritores de São Paulo). Escritores de todo o Brasil

compareceram para debater, palestrar, fazer oficinas
literárias, apresentarmesas redondas, dar conferências. E
muitos outros foram para assistir a tudo isso e encontrar
seus pares. Aliás, émuito importante a discussão de
assuntos referentes à produção, publicação, distribuição
da literatura e a função dela na sociedade, mas o que
vale mais é o congraçamento de escritores que nem
se conheciam e que continuam o debate depois que o
congresso acaba.

De SantaCatarina, só estávamos lá eu e a Jacqueline
Aisenrnan, escritora de Laguna, mas que vive em
Genebra. Encontreipor lá o Menalton Braff, da diretoria
daUBE, contista dos bons, que já frequentou as páginas
do suplementoA llha, mas não consegui assistir
a palestra dele, sobre a composiçãodo conto, que
aconteceu no primeiro dia, quando eu ainda não havia
chegado. E conheci muitos outros escritores de várias
partes do país, como FábÍo Lucas, Deonisio da Silva,
catarinense, Fernando Moraes, CláudioWiller, Pedro
Bandeira, Ruth Guimarães, Laura Bacelar, por exemplo.

No penúltimo dia de congresso, fui à palestra de
Affonso Romano de Santana, "Ler omundo: um desafio",
como não poderia deixar de ser. Havia outras duas no
mesmo horário, que deveriam ser interessantes, mas
não deixaria passar a oportunidade de ouvi-lo. E valeu
a pena. Ele é agradável de se ouvir, um homem culto
e inteligente, uma pessoa simpática e afável. E sua

palestrame fez ver que leitura não é só ler um livro, ler
alguma coisa escrita ou impressa, simplesmente. É,

como diz o título da

palestra que também
é titulo de seumais
recente livro, ler tudo
o que está ao nosso
redor, até o que está
em nós: ler o nosso

corpo, ler a família,
ler a sociedade, ler os
amigos, ler o kosmo.
E não é que ele tem
razão?

Ele falou, também,
em ampliação da palavra leitura e também da palavra
livro. E nisso também ele tem toda razão, pois o sentido
dessas palavras está se perdendo no nosso dia a dia.
Poderíamos ficar ouvindo Affonso a tarde inteira, a noite'
inteira. Ele citoumáximas como "Se você acha que a
cultura é cara, imagine a ignorância", "O livro faz bem
à saúde","eu leio a leitura dele", essa última dita por um
doente de um hospital que oferecia livros aos pacientes
e, tendo alta, pediu para ficarmais um pouco, para
terminar de ler um livro. Acontece que omédico ficou

_

sabendo que ele não sabia ler. E então ele explicou que o

colega paciente ao seu lado lia para ele e ele "lia a leitura
dele". Não é fantástico?

Affonso, depois de terminar a palestra, respondeu
a tudo que lhe foi perguntado com amaior simpatia,
conversou com todos que ficaram pa: _ q.ie ele

autografasse seus livros e tirou fotos corr, todos. Só
eu esqueci que estava com amáquina fotográfica
no bolso e não tirei uma foto com ele. Falha
minha, falha feia. Foi a palestramais concorrida do
congresso. Amelhor palestra, dita com simplicidade

-

e espontaneidade, com uma verdade lúcida e

transparente.Valeu todo o congresso.

E sua palestra
me fez ver que
leitura não é só
ler um livro, ler
alguma coisa

escrita ou impressa,
simplesmente.

\

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Sofia é muita dócil e companheira. Da raça dachshund, ela tem cerca

de dois anos e foi recolhida das ruas de Jaraguá do Sul pela equipe do

programa de Controle de Zoonoses. Interessados em adotá-Ia devem entrar
em contato com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�--�----��-�'-�--------ClIC1SC. lIDS, MI
Qualidade

r\-:r'lli.nj, I';ft,-,CDmpel\�nt.j21
Cledibilldade

WWV'i.gumz.c,om.br
(41)33714741 Desde 1918

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Ouinzé dispensa Teodora. Marcela se preocupa
com um aviso que Luana lhe dá. Tereza Cristina invade
a casa de Griselda para falar com a filha. Amália pro
cura seu anel de noivado. Juan Guilherme flagra Zulei
ka discutindo com Rafael. Teodora é expulsa do hotel.
Lourdes pede ajuda para Gigante. Teodora vai para a

antiga casa de Griselda. Pereirinha diz a Ouinzé que
Teodora invadiu a casa. Antenor pede um cartão para
Beatriz. Pedro Jorge sai com Danielle. Tereza Cristina
marca um encontro com Marc�la. Ouinzé invade o an

tigo quarto de Griselda e se surpreende ao encontrar
Teodora esperando por ele.

• VIDAS EM JOGO
O exame de Regina dá positivo para HIV. Francis

co e Carlos se preparam para a fuga de Rita. Na beira
de um penhasco, Regina chora. Lucas é consolado por
Juliana. Cacau vai até a casa de Welligton. Fátima re

cebe Nelize no Cariocas. Patrícia consegue o telefone
da médica de Regina. A médica não revela o resultado
do exame. Ela afirma também que não sabe onde Re
gina está. Falso, Elton se compromete a se aproximar
de Fátima para tentar fazê-Ia desistir da chantagem.
Francisco pede que Roseli distraia um guarda. Ele se

aproxima de Rita e a comunica sobre a fuga.

• A VIDA DA GENTE
Lúcio se emociona ao confirmar que Ana está se

recuperando. Rodrigo avisa a Manuela que eles irão
viajar. Manuela conversa com Iná sobre o casamento
com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria a cuidar dos ne

gócios enquanto ele estiver viajando. Eva mente para
Lúcio e diz que avisou à família sobre a recuperação
de Ana. Wilson recebe a carta anônima que Iná escre

veu e acredita ser de Moema. Renato se aproxima de
Alice. Lúcio conta para Manuela e Iná sobre a recupe
ração de Ana.

• AQUELE BEIJO
Raíssa propõe a Sebastião que eles se casem

para não ter que dividir o prêmio. Vicente pede Lucena
em casamento. Eveva descobre que Grace Kelly rece
beu a visita de alga. Joselito prevê uma grande mu

dança na vida de Iara. Cleo diz para alga que está com

saudade de Dalva. Amália sonha com Joselito. Raíssa
passa a noite com Sebastião e Damiana conta para
Felizardo. Maruschka se desentende com Alberto. Or
landinho conta para o pai que lançará um blog com

poesias. Sarita vê Henrique no Covil do Bagre. Claudia
escolhe o vestido de noiva.

o mundo todo se transforma
em uma pista de corrida
quando o superastro
Relâmpago McOueen volta à
ação, com seu melhor amigo
Mate, para reunir os melhores
e mais velozes do planeta
neste novo capítulo eletrizante
da saga de Carros. Mate e

McOueen precisarão de seus

passaportes ao se verem em

um mundo de intrigas, emoção
e cômicas fugas aceleradas
ao redor do planeta. Carros
2 foi dirigido por Brad Lewis,
produtor do filme ganhador do
Oscar, Ratatouille.

2jjll Osni Nagel Eliane L. Maes Em "Tio Tungstênio", OliverAdriane Schroeder Reinoldo Schulz Elton Oeschler
Sacks relembra a infância,Alirio J. Fenske Rosa M. Sarti Esmeralda Vegini

Gasemiro Kroegel Rubia M. Jeikoski Guilherme Dewr impregnada de recordações
Christa Jantz Selena S. Pacheco Jair Fusi sobre o comportamento
Clovis Marquardt Sérgio L. S. Schuartz Karen Kramer misterioso dos materiais.
Daniel Kanzler Valdino Tecilla Laís da S. Happel Desconfiando de que existiamEdinei L. Nunes Veni Einge Maicon Fodi

fenômenos por trás doEduardo Forte Werner Marquardt Marceli Vieira
Elenirto Kuchenbecker Wilson de O. Souza Mareio Friese mundo visível, o jovem se
Francisco dos S. Tavares Zenaide Pezente

_ Margaret Hahn perguntava sobre como as
Hernani G. Junior Marli Horongoso coisas funcionavam A escritaIvonete I. Neves Paulo S. da Silva

envolvente de Sacks aproximaJean L. Karsten Adilson Miotto Ricardo H. Zabel
Jeferson Petry Adriele T. Dos S. Pereira Roger R. Todt poesia e ciência por meio
Loreci Ap. Danielinski Airton A. Mueller Sabrina B. Dama .de recordações que são, a
Luciano Konell Alisson V. Liesenberg Sandra R. H. Venturi um só tempo, investigaçõesMaicon D. Freedmann Ana Rita S. de Abreu Tamara S. Zoz intelectuais e episódios deMaristela M. Sardagna Arminda Becker Thales A. T. da Silva
Marli S. Panstein Avelino Wolf Vanderleia Hoffmann amadurecimento afetivo.
Marlise J. Schuster Bruno Berkembock VidioRambo
Marta R. S. de Matos Burkhard W. Eicke Waltraut Konell
Merci de Mello Cecilia S. Rocha t (
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TIRIHHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

I

E ENGRACADO ...

ríI CINE A

CAPITÃES DE AREIA
Pedro Bala, Professor, Gato, Sem Pernas e Boa Vida são
adolescentes abandonados pelas famílias que crescem

nas ruas de Salvador e vivem em comunidade no

Trapiche junto com outros jovens de idade semelhante.
Eles praticam uma série de assaltos, o que faz com que
sejam constantemente perseguidos pela polícia. Um dia
Professor conhece Dora e o irmão Zé Fuinha, que tam
bém vivem nas ruas. Ele os leva até o Trapiche, o que
desencadeia a excitação dos demais garotos, que não
estão acostumados à presença de uma mulher no local.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A casa dos sonhos - Leg (15h)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (19h e 21 h30)
• Amizade colorida - Dub (14h30 - domingo - e 17h)
• Cine Breithaupt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (18h1 O, 19h50 e 21 h30)
• O zelador animal- Dub (14h10 e 16h10)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11- Leg (14h20, 16h40 e 21h15)
• Atividade paranormal 3 - Leg (18h50)
• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Reféns - Leg (15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h10 e 21h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo:Amanhecer- Parte 1- Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30)
• Terror na água - Dub (14h)
• Terror na água - Leg (21h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Reféns - Leg (15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Mueller 3

.

·11.11.11-Dub(14h20, 16h45, 19h15e21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h1 O)
• Terror na água - Dub (13h40)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
.11.11.11-Leg (14h, 16h, 18h e20h)
• Atividade Paranormal3 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h50, 18h50 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• O contágio - Leg (21 h20)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -Leg (12h50, 13h40,
18h30 e 21 h20)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h20, 17h10 e 20h)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h1 O, 15h,
17h50, 20h40, 23h30 - somente sábatlo)
• Cine Norte Shopping 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,
19h20 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h15)
• 11.11.11- Leg (19h35)
• Reféns - Leg (17h25 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (14h10 e 16h05)
• Gigantes de aço - Dub (18h e 20h50)

Casamento de Katy
Perry está em crise
Segundo o jornal DailyMail, mesmo após
KatyPerry dizer que pretende começar a
ter filhos, amigos próximos dizem que o
casamento com Russell Brand está passando
poruma crise.A cantora teria buscado
conforto nos ombros domúsico ToreNissen,
que está na turnê CaliforniaDream.A cantora

se casou em outubro do ano passado, no
Rajastão, oeste indiano.

Gracyanne Barbosa
aumenta o bumbum
Capa da revista Sexy na edição de dezembro,
Gracyanne Barbosa fez aplicações de
metacril no bumbum para deixá-lo maior.
Na semana passada, o público questionava
o tamanho das nádegas da dançarina,
então, o editor da publicação garantiu que
não houve uso de Photoshop. O metacril
tem sido bastante utilizado pelamedicina
estética para preenchimento de diversas
áreas do corpo.

Caio desmente
romance com atriz
o ator Caio Castro fez um desabafo no
Twitter para desmentir a informação de

que estaria namorando a atrizMonique
Alfradique, também no elenco de Fina

Estampa. "Ok, nunca escondi nada de vocês,
já que estão perguntando...Eu não estou
namorando com aMonique!!! Continuo
sendo só de vocêslíl'; escreveu no microblog
deixando todas as fãs felizes da vida.

Apresentadora quer
alugar sua mansão
A apresentadora OprahWinfrey colocou
uma de suas mansões para locação. O
imóvel possui quase cinco mil metros
quadrados e o valor exigido é de US$ 15
mil por mês (cerca de R$ 26 mil). A casa

conta com uma biblioteca, sala de estar,
um quarto principal com o pé direito de
dez metros, um grande salão, aposentos
paramordomos, sala de vinhos e vista

privilegiada para a cidade de Chicago.

.HORÓSCOPO

Câncer vence o

ator Adriano Reys
o atorAdriano Reys morreu na manhã
do último domingo vítima de câncer
de fígado. Ele tinha 78 anos e estava

internado no Hospital Copa D'Or, na
Zona Sul do Rio de Janeiro. Com uma

doença classificada como agressiva, Reys
foi submetido a quimioterapia há três
anos, mas vinha enfrentando problemas
de saúde e chegou a ser internado, em
outubro deste ano, com pneumonia.

c

Zélia Duncan sofre
assalto na Argentina
A cantora Zélia Duncan usou o Twitter

.

para descrever um assalto que sofreu na

Argetina, no interior da confeitaria Nucha,
localizada emPalerma. Segundo a cantora,
a ação ocorreu cerca de duas horas após
o desembarque na capital portenha. Uma
mulher grávida teria levado a bolsa da
brasileira e fugido em um carro. Por causa
do ocorrido, Zélia prestou queixa em uma

delegacia argentina.

ÁRIES
Obstáculos podem surgir no decorrer do dia e atrapalhar os
planos profissionais. Os astros enviam boas energias para
um compromisso mais sério com a pessoa amada.

TOURO
A cooperação com as pessoas experientes pode trazer
ótimos resultados no emprego. A saúde merece atenção
especial. No romance, conflitos não estão descartados.

GÊMEOS
O desafio será manter a paciência, assim alcil'lçará
melhores resultados. Antes de tomar uma decisão, reflita
sobre os conselhos que recebeu.

CÂNCER
Já é hora de encarar os problemas. Ouça o conselho dos
familiares mais experientes antes de tomar uma decisão
complexa. Cuidado também com atitudes impulsivas.

RI
LEÃO
Trocar experiências com os mais velhos pode contribuir para
o crescimento. Na paixão, os sentimentos permitem uma fase
mais envolvente. Partilhar planos com o par pode ser proveitoso .

VIRGEM
Paciência é palavra de ordem. Atrasos de todos os tipos
podem surgir, mas cabe a você tentar se adaptar. Pare,
relaxe e resolva uma coisa de cada vez .

LIBRA
Grandes obstáculos podem surgir, mas terá bom humor para
encarar as dificuldades. Se precisar de ajuda, conte com o

auxílio de pessoas de sua estima.

ESCORPIÃO
Tenha mais cautela com os assuntos domésticos e evite
contar seus planos. Ótimo momento para refletir sobre o que
escuta ao redor, inclusive sobre os anseios do par.

SAGITÁRIO
Use mais firmeza e determinação para encarar os problemas,
mas sem arrumar conflitos. Respeite os mais velhos. Aproveite o
dia para fortalecer o romance com atitudes consistentes.

CAPRICÓRNIO
Considere o conselho dos mais velhos e dos mais experientes.
Aproveite ideias e opiniões. Atitudes maduras fortalecem a

relação a dois. É hora de agir ao invés de fazer promessas.

&B AQUÁRIO

SZl Aceite os desafios que surgirem com bom humor e
. confiança. Porém, não tente resolver tudo sozinho. No amor,

seriedade é o que importa.

PEIXES
Enfrentar as dificuldades é uma boa maneira de mostrar
competência profissional. Atitudes mais maduras serão
necessárias para superar um obstáculo no setor afetivo.
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• 22/11
Teatro: Valsa n° 6
Onde: Sesc, em Iaraguã do sul
Horário: 20h

Quanto custa: um quilo de
alimento não-perecível
Informações: (47) 3275-7800

• 23/11
Semana do Livro: debate 'Jornalismo,
crítica e literatura', com Sérgio Rodrigues
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.
blog.com/

• 23/11
Balada: Quarta Sertaneja
Onde: Fuel Living, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 21h
Quanto custa: gratuito para as

mulheres até as 23h

Informações: (47) 3376-4822 ou
contato@fueleventos.com.br

• 23/11
Teatro: O Flautista de Hamelin
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul

Horário: 10h e 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

Onde: Curupira Rock Club,
em Guaramirim
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 10

Informações: baudorockfestival@
gmail.com

Horário: 20h

Quanto custa: R$ 20 e R$ 10

Informações: (47) 3275-2477

• 23/11
Música: Arreio sem freio
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47)3275-7800

• 27/11
Música: Lançamento do Cd

'Coleção', de Luis Canela
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 26/11
Concerto: Canta Ópera (com aberturas,
árias e coros operísticos)
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: 20h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

• 23E24/11
Teatro: 'Bom dia todas as cores'
e 'Contos de enganar a morte'
Onde: Centro Cultural Scar, em
Iaraguã do Sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

_. 25/11
Semana do Livro: debate com
Péricles Prade
Onde: Sesc, em laraguã do Sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.
blog.com

• 26/11
Teatro: Femini[a]
Onde: Museu Histórico Emílio
da Silva, em Jaraguá do Sul
Horário: 10h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 9969-4415

• 26/11
Palestra: Filosofia, artes visuais
e literatura
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.
blog.com

• 25/11
Teatro: O incrível ladrão de calcinhas
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 27/11
Concerto de Gala: Grupo de
Câmara da Scar
Onde: Centro Cultural Scar, em
Iaraguá do Sul

• 26/11
Shows: Massacre Infernal

M"IM.E"Hf''! ;
I!:f/.lf,y;p

Pela sa vez consecutiva. Sflflta Catarina fgj eletta o M�lhor Estado Turístico
�º 13f(Uljj, Você está convld�dfl a �eSCOprlf este paraíso de 560 qu!lôrnlJtros
de li tt)ff!L podas perffilil�§ e que todp ª,f1Q é berçárIo natural das
balelas francas. Um Iwgar com uma rica gastrenentla, cachoeiras
incríveis e paisagens de tirar o fôlego. Santa catarlna está te esperando,

'_0"""''''E$fa!la
di Tut'lllmo.

SANTUR Cu_, J$jJ8111t

Visite 005<';05 cle5ÜI1Q� turístlcos: st\ntur.sc.g�v,bf
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ECO

Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

A suslenlabilidade e o livre arbítrio
Na sua essência, afilosofia da
sustentabilidade se aplica a
praticamente todos os nossos
atos, e somos nós mesmos que
escolhemos por aquilo que
entendemos por certo ou errado,
utilizando do nosso livre arbítrio.
Esta afirmação pressupõe que as
regras sociais de humanidade,
dignidade e convívio, além das

situações regidas sobforça de
lei, deveriam serplenamente
atendidas e cumpridas..
Infelizmente nomundo em que

humano? Como alcançar o
equilíbrio, se tudo aquilo o que
vemos em descobertas científicas
revolucionarias é colocado em

xeque como se num mesmo

balaio de descrenças e descréditos
sistêmicos, que teima em

cegar o homem na visão de
umfuturo próspero.
Regidos pela democracia e

pela liberdade de escolha,
constantemente nos colocamos
contrários ou favoráveis a escolhas
simples que nos são impostas:

vivemos esta não passa de uma

situação utópica, em um cenário
de sociedade equilibrada que todos
desejam encontrar um dia.
Como podemos esperar que o
mundo encontre um caminho
sustentável de existência em

conjunto com o ser humano,
se estemesmo não consegue
consensuar sobre aquilo que, de
fato, émelhorpara si e para as
futuras gerações que habitarão
estegrande lar?
Afinal, o que deseja o ser

se deixar levarporfalácias ou
opiniões distorcidas.
O homem é, entre todo o reino

animal, o único ser com a

capacidade de raciocínio e

amplo discernimento, e espera-se
quefaça uso desse dom através
da leitura, pesquisa, reflexão
e principalmente escutando,

discutindo e arguindo sobre
aqueles assuntos que irão
modificarsua existência e de seus
descendentes. Use da sua liberdade
de escolha para o bem, para a
sustentabilidade. Servir demassa

demanobra não faz de você um
cidadão sustentável... faz de você
apenas um ser qualquer!

Enfim, a grande essência está
entre o dizer ser sustentável e sê-lo
na prática.Não édifícilfazera
escolha correta, basta apenas
compreender o todo e não se

deixar enganar pela enxurrada de .

informações advindas damídia
em geral que teima em fazer
manobras em massa, ou mesmo

Marcas sustentáveis
Recentemente, o grupo francês demídiaHavas divulgou o resultado de umapesquisaglobal sobre
sustentabilidade, através de entrevistas feitas com consumidores de 14 países, a qual demonstra como as marcas

podem influenciar positivamente o estilo de vida dos clientes.Ainda, apesquisa afirma que 62% dos entrevistados

se dizem dispostos a pagar até 10% mais por produtos fabricados de maneira consciente. Cinco empresas
brasileiras tiveramdestaque no estudo: Petrobras, Danone, Colgate-Palmolive, Pirelli e Brasil Foods.

Para evitar alagamentos
A Prefeitura de Curitiba iniciou a preparação para que a

cidade soframenos impactos durante a época de chuvas, neste
verão. As ações consistem na limpeza dos rios que terão sua

vazão aumentada, com o intuito de evitar alagamentos Mesmo
com essas ações, que custarão R$ 15 milhões, a Prefeitura
admite que o principal problema a ser resolvido diz respeito à

conscientização da população, que constantemente descarta
resíduos em rios e córregos e contribui para o aumento da

poluição. Para estes casos, a Prefeitura irá desenvolver palestras
e ações educacionais com as comunidades.

FOTOS DNULGAÇÃO

Energia eólica
o recém criado seloWindMade permitirá que
empresas globais como o Deutsche Bank, a agência
de informações financeiras Bloomberg e a empresa
de tecnologiamédica BD, se diferenciem no mercado

por se comprometeram a obter 25% de sua-energia
dos ventos. Este selo estabelece a proporção de
uso de energia eólica nas empresas e especifica
se sua participação é global, regional ou em um

estabelecimento, sendo que para utíllzã-lo pelo
menos UIn quarto de toda a energia utilizada pela
empresa deve ser de origem eólica.

23 vezes pior
o vazamento de petróleo em uma das plataformas da
Bacia de Campos, operada pela empresa norte-americana
Chevron, pode ser 23 vezes pior do que o montante

divulgado. Inicialmente previu que o vazamento fosse de

aproximadamente 60 barris por dia, valor equivalente a

dez mil litros de petróleo, porém, após analisar as imagens
obtidas pela Nasa, o geólogo norte-americano John Amos
informou que durante três dias de vazamento o estrago
médio já seria de 15 mil barris de petróleo. As controvérsias
também estão presentes nas informações relacionadas às
medidas de contenção da mancha de óleo no mar. Segundo a

Chevron, 18 navios estariam em operações para evitar que o

petróleo se alastrasse para outras áreas, no entanto, a Polícia
Federal avistou somente uma das embarcações em operação.
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PONTO DE VISTA

OPE L E
STVICTOR DANICH,

DIRETOR EXECUTIVO

JARAGUATEC

Param necessários quarenta anos de expe
riência neoliberal para terminar melan

colicamente em uma tragédia de proporções
inéditas, redundante num sofrimento inútil de

grande parte da humanidade. Será que as elites

que controlam o capital financeiro mundial têm
consciência do que estão fazendo? Como chega
mos a isso? Por que milhares de manifestantes
fazem passeatas sobre a ponte do Brooklyn em

Nova York? Qual é a razão dessa maré humana

organizar-se para denunciar o poder dos grandes
bancos, o alto desemprego e as desigualdades ge
radas pelo sistema capitalista?

Vou esboçar uma resposta. O mal-estar que
impera nas economias desenvolvidas se mani
festana ruptura dos parâmetros das relaçõesma
croeconômicas. Numa etapa anterior ao modelo
neoliberal, estes indicadores estavam baseados
numa economia produtiva centrada no progres
so social do conjunto. A sociedade capitalista
focada na produção de bens e serviços oferecia
garantias para o crescimento econômico, além
de atender, em grande medida, as necessidades
de renda e emprego para seus trabalhadores. A

ruptura posterior toma-se evidente através de
uma contradição clara de natureza excludente:
o crescimento econômico sem a criação de no
vos empregos. Mas amaior ruptura que pode ser
visualizada num modelo ancorado na especu
lação financeira encontra-se na disparidade do
crescimento econômico em relação à distribui-

.

ção mais justa dos ingressos. Os fenômenos de

concentração econômicanão fazemmais do que
diminuir as possibilidades de distribuir a riqueza
produzida de forma coletiva. Qual é o resultado
de ummundo remodelado na base de um siste
ma incapaz de resolver a miséria humana? Uma
sociedade fragmentada e polarizada.

Esta dualização social tem profundas con
sequências políticas. A polarização em escala

planetária que provoca a acumulação mundial
do capital, quita da maior parte da população
humana - tanto aquelas em desenvolvimento
como as desenvolvidas - toda perspectiva de

satisfação das necessidades ��e o pr?prio mo
delo promete, tornando a prática da democra
ciaummero exercício formal.A desaparição da
disputa democrática, que pode ser percebida

na repressão aos manifestantes do OcupeWall

Street, tem seu correlato na remodelação do
Estado. Este deixa de ser o lugar no qual se con
densam as relações antagônicas dos interesses
de classe, para passar a ser um mero coaju
dante do capital. Quanto mais desarticulado o

Estado, mais repressivo e menos politizado, ou
seja, menos preparado para as disputas sociais
e mais profundamente refém do capital. Por '

que isso acontece desse modo?
Num modelo estratificado em classes so

ciais existe uma clara preferência para atender
os interesses de uma oligarquia transnacio

nal, oferecendo-lhes um mundo de certezas e

maiores privilégios, enquanto para os excluí
dos sobra apenas a incerteza de uma localiza

ção que os situa cada vez mais longe de deci
dir seu próprio destino. Esta guerra silenciosa
contra os condenados da terra é feita hipocri
tamente através de discursos esvaziados de

conteúdo, protegidos no muro infranqueável
dos poderosos. No entanto, os povos tendem
a ser como a água vigorosa, ir encontrando os

resquícios onde passar. E sempre passam.

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 185/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EM

CARATER CONTINUADO, PARA COLETA E ANÁLISES DE AMOSTRAS DE ÁGUA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 09/12/201114h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 183/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2011 das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
DATA DA ABERTURA: 09/12/2011 14h.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

REPÚBliCA FEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHllLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou feriem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica daServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23805 Sacado: ALCIONEMELCHIORETTO CPF: 468.879.979-91 Cedente: COOPERATIVA REGIONAL AGRO
PECUARIAVALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00382301 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 02/11/2011 Valor:
698,70 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23871 Sacado: ANDREIAVIEIRA LOPES ZINI CPF: 064.302.769-61 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A
CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número doTítulo: 000042513428 Espécie: NotaPromissóriaApresentante: SERGIO SCHUlZE E
ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 13/09/2010 Valor: 37.240,80 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23680 Sacado: BASE FORMACONSTRUÇÃO ClVILTI'DAME CNPJ: 09.370.218/0001-02 Cedente: COMERCIAL
SANTO ANTONIO IlDA ME CNPJ: 03.734.219/0001-02 Número do Título: 42015 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 01111/2011 Valor:
103,05 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 .

---------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 23908 Sacado: BAUMINVEST PlANTAÇOES lIDA CNPJ: 09.676.572/0002-40 Cedente: K & L COMEROO DE
PRODUTOS QUIMICOS LIDA CNPJ: 09.553.026/0001-31 Número do Título: 1325 Espécie: Duplicata deVenda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/11/2011 Valor:
522,50 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 55,93, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23869 Sacado: CARIDS FRANOSCOWIRTH CPF: 248.934.049-20 Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.l49.953/0001-89 Número do Título: 131033515 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHUlZE
EADVOGADOSASSOCIADOSDataVencimento: 21/06/2010 Valor: 17.725,44 liquidação após a intimação:R$10,85,Con
dução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23755 Sacado: CHARLES KARDAUKE CPF: 620.865.459-91 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTIME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000575 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 051ll/2011 Valor: 228,59 liquidação após a intima
ção: R$ 10,85, Condução: R$ 68;54, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23794 Sacado: MARIE MODAS lIDA ME CNPJ: 11.278.672/0001-80 Cedente: BOGRANTEX INDUSTRIA DO
VESTUARIO lIDA CNPJ: 03.457.085/0001-20 Número do Título: 00950302 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 06/11/2011 Valor: 367,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital:R$15,00

Protocolo: 22884 Sacado: METAlZlN INDUSTRIA METALURGICA IlDA CNPJ: 04.920.376/0001-75 Cedente: REFRATA
RIOSDE SC IlDA CNPJ: 04.447.415/0001-69Número doTítulo: 3075 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNlBANCO SA DataVencimento: 06/10/20l1 Valor: 299,28 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

p;���-��i��-229Õ8S��d�:-MOACYjOSEDA-siLvÃ-ME-êNiii3.339.ii46/-ÕÕOi�8i-Q;d�����-êoMERCiõIiÃçoSjARAGUÃ
IlDA CNPJ: 07.221.605/0001-51 Número do Título: 9210/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUlJIPLO Data Vencimento: 08/10/2011 Valor: 295,28 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22917 Sacado: EDGAR LUIZ GUCKERT CPF: 986.562.879-15 Cedente: DITAUA GRANITOS IlDA CNPJ:
02.997.899/0001-94 Número do Título: COO 546/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 07/10/2011 Valor: 206,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23819 Sacado: FABIO DIAS DA SILVA CNPJ: 11.691.333/0001-20 Cedente: OESA COMEROO E REPRESENIA
ÇOES lIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28Número do Título: 2057454U Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 03/1112011 Valor: 758,88 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23438 Sacado: NONETEWESSLER GODIN CPF: 018.737.739-19 Cedente: CLAUDINEIWESSLER GODIN
CNPJ: 13.830.159/0001-85 Número do Título: 092011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBCBANKBRASILSA - BANCOMUlJIPLODataVencimento: 10/10/2011 Valor: 35,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23590 Sacado: MARIA DE FATIMA SPANCESKI - COMERCIO DE TINTAS CNPJ: 13.294.333/0001-12 Cedente:
BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM DIR. CRED - MUITISETORIAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número do Título: 439-2
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 18/10/2011
Valor: 1.120,45 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23314 Sacado: NNALDO NASS CPF: 988.242.609-34 Cedente: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO CNPJ: 92.2?8.410/0001-02 Número do Título: 101258000026810 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: OMNI S/A CREDITO, FINANOAMENTO E INVESTIMENTO DataVencimento: 24/06/2011 Valor: 5.600,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23807 Sacado: SANDRA DERETTI CPF: 07l.545.909-04 Cedente: COOPERATIVA REGIONALAGROPECUA
RIA VALE DO !TAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00381801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 02/11/2011 Valor: 2.299,00
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Guaramirim, 22 de novembro de 2011.

Começa o mês de novem

bro e as estruturas natali
nas já se espalham pelas ruas
em cidades do mundo inteiro,
algumas de modo exagerado,
outras com pouquíssimos en
feites, apenas uma lembran

ça. - E junto com os enfeites,
começa também a procura
do povo por presentes. Para

familiares, amigos, até para
si. As pessoas costumam fi
car mais felizes pensando no

Natal, contudo não me refi
ro aqui ao "espírito natalino".
Essa felicidade traduz-se em

imaginar as férias, que costu

meiramente acontecem em

período de Natal e se esten

dem geralmente até os pri
meiros dias do próximo ano.

Dessa forma, acredito que a

imagem de Natal transmitida

hoje seja um conceito criado
a partir do material, única e

exclusivamente. A cultura da

época natalina como um perí
ado de aproximação familiar e
fortalecimento de laços ainda
existe, porém vem sendo cada
vez mais deixada de lado. A

importância, hoje em dia, está
no presente que se é dado,
sendo que este deveria ser

apenas uma mera lembrança,
uma representação simbóli
ca de reconhecimento para
com o outro. A nossa cultu
ra de acumular o máximo de

riquezas materiais possíveis
contribuiu para acabar com

momentos de reflexão que,
quando bem aproveitados,
podem se tornar fundamen
tais para o desenvolvimento
do ser humano. Dessa forma,
o Natal hoje em dia é nada
mais que uma peça de mer

cado. Felizmente, ainda há

quem leve a tradição a sério.

LICITAÇÃO N°: 186/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAR SERViÇO DE"CARÁTER CONTINUADO PARA

LOCAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE CAÇAMBAS COM RESíDUO CLASSE II
PROVENIENTE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 09/12/201114h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

�,

PhilipeMacedo Pereira,
acadêmico de Letras

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 18/11 às 09h30 o Sr. Valdecir

Huppers, com idade de 34 anos. O sepultamento
foi realizado dia 19/11, às 15h, saindo féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 18/11 às 11h25 a Sra. Donzela

Malheiro, com idade de 75 anos. O sepultamento
foi realizado dia 19/11, às 16h, saindo féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 19/11 às 01h50 o Sr. Rafael

D. Da Silva, mais conhecido por CHOCO, com
idade de 28 anos. O sepultamento foi realizado

dia 19/11, às 17h, saindo féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escola recebe melhorias
SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO N°: 187/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA E BRITA GRADUADA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/11/2011 das. 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 09/12/2011 14h.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão
ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

A ampliação e reforma daEscola Machado deAssis, no bairro João Pessoa,
serão inauguradas no próximo sábado, dia 26.Aunidade de ensino
municipal recebeu quatro novas salas de aula, sala de direção e secretaria,
sala de orientadora, sala de especialistas e área coberta. O refeitório
também foi ampliado e a cozinha e a cobertura reformados, além de ter
sido feita a instalação do sistema preventivo de incêndio e paisagismo.

Fone: www..ban.dfmg:a.com.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

T b ,. t G' b h
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

a e lona orles ac Centro-89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Notas e Protesto Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida

.

ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 193485/2011 Sacado:ADEMIR DA SILVA Endereço: RUA CARROEIRA, 266 - POCODAN
TAS - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: BANCO PANAME
RICANO S/A Espécie: NP - W Titulo: 42733362 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 57.447,60 - Data

para pagamento: 251ll/2011-Valor total a pagar R$65.347,02 Descrição dos valores: Valor do tít1J_lo: R$
57.447,60 - Juros: R$ 7.774,57 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30
- Diligência: R$ 58,35

Apontamento: 193702/2011 Sacado: DARIEX COSTA SILVA Endereço: RUA HELEODORO BORGES 82
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELUIARES BANDEIRA ITOA ME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 3149009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 46,00 - Data para pagamento:
25/11/2011- Valor total a pagar R$111,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 46,00 - Juros: R$ 0,49
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193666/2011 Sacado: DEBORA C. CAPPEUARI MOLON Endereço: RUA BERmAWEE
GE 525 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500Credor: A.S.TECHNOLOGYCOMP Portador: - Espécie:DMI
- N°Titulo: 8302-17 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$125,00 - Data para pagamento: 25/11/2011-Va
lor total a pagar R$200,50Descrição dos valores: Valor do título: R$ 125,00 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193795/2011 Sacado: DIAS E FElLER COMERCIO DE MEDIC ITOA Endereço: RUA
JORGE CZERNlEWICZ 397 LOJA 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DISTRI
BUIDORADE MEDICAMENTOS ITOA. Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 20708035 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 25/1112011-Valor total a pagarR$571,87Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 501,06 - Juros:R$I,67 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193771/2011 Sacado: DIEGO ALVES DE MORAIS Endereço: VERGlIlO PEDRO RUBlNI
861 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-190 Credor: EDITORAANACAROliNA ITOA : ME Portador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 11690/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 215,00 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valor total a pagarR$298,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 8,38
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193948/2011 Sacado: ES'D\MPARlAMAIS BRASIL ITOAME 'Endereço: RUA JOAOWIEST
JUNIOR 969 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: ClIlNTEX LASER ITOA EPP Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 6657101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 530,00 - Data para pagamento:
2511112011-Valor total a pagarR$600,95Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,00 - Juros: R$ 1,06
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 193950/2011 Sacado: ES'D\MPARlAMAIS BRASIL ITOAME Endereço: RUAJOAOWIEST
JUNIOR 969 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILlNTEX LASERUDA EPP Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 6567102 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 265,00 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valor total a pagar R$337,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 265,00 - Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193579/2011 Sacado: FERNANDO DE PAULAMENFZES DA SILVA Endereço: RUA JOR
GE CZERNIEWICZ 920 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: ROBERTA CRISTINA BRANDAO
GIACOMINl-ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 065 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,27
- Data para pagamento: 251ll/20JJ - Valor total a pagar R$428,76 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 353,27 - Juros: R$ 6,35 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 14,24

Apontamento: 193580/2011 Sacado: FERNANDO DE PAULA MENEZES DA SILVA Endereço: RUAJOR
GE CZERNIEWICZ 920 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Credor: ROBERTA CRISTINA BRANDAO
GIACOMINl-ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 065 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,27
- Data para pagamento: 25/11/2011-Valor total a pagar R$425,23 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 353,27 - Juros: R$ 2,82 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,7.0 - Di
ligência: R$14,24

Apontamento: 193967/2011 Sacado: GABRIELMANZZINI BAPTISTA Endereço: AVMARECHAL DEO
DORO DA FONSECA,974 - CENTRO - Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor: POWER IMPORTS
IMPORI DEVEICULO� LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 011032/001- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 672,34 - Data para pagamento: 25/1112011- Valor total a pagar R$738,46 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 672,34 - Juros: R$ 1,56 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193732/2011 Sacado: HJ lNFORMATICAITOA Endereço: RUAWILLYHENRIQUE GUI
LHERME HARDT 46 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89261-532 Credor:MGE KJCOMPONENTES ELETRICOS
ITOA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: HJOI0808 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 650,00 -

Data para pagamento: 25/11/2011- Valor total a pagar R$729,74 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 650,00 - Juros: R$ 3,03 Emolumentos: R$ 10,85 -Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 21,81

Apontamento: 193410/2011 Sacado: IMPER.SERY.PINTURA EM GERAL Endereço: PEDRO FLORIANO
131 SALA 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: MEINERZ INDUSTRIA E COMERCIO ITOA
ME Portador: - Espécie: DSI - N°Titulo: 30 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data para paga
mento: 25/11/2011-Valor total a pagarR$489,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros:
R$ 0,42 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 193671/2011 Sacado: INCORPORADORA CARDIN NUNES I.:rDA Endereço: RUA FEU
CIANO BORTOUNI 1200 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: GERDAU COML DE ACOS
SA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 024063002 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 4.676,20 - Data

para pagamento: 25/ll/2011- Valor total a pagar R$4.773,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.676,20 - Juros: R$ 21,82 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 20,31

Apontamento: 193674/2011 Sacado: INCORPORADORA CARDIN NUNES I.:rDA Endereço: RUA FED
CIANO BORTOUNI 1200 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: GERDAUCOMLDEACOS SA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 024064002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 709,56 - Data para
pagamento: 25/1112011- Valor total a pagar R$788,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 709,56
- Juros: R$ 3,31 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$20,31

Apontamento: 193744/2011 Sacado: INSTALADORAMESCH LUZ DO DIA I.:rDA Endereço: RUA JOAO
TOZINI 2144 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO ITOA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 02494-01-BL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 559,63 - Data para
pagamento: 25/1lI2011- Valor total a pagar R$667,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 559,63
- Juros: R$ 2,98 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$49,92

Apontamento: 193949/2011 Sacado: mONTEC REPARACAO E ASS. MAQSU Endereço: RUAMARINA
FRUTUOSO 873 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor: INDUSTRIAS ROMI S/A Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 75899-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.139,71 -Data para pagamen
to: 25/11/2011- Valor total a pagar R$1.206,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.139,71- Juros:
R$ 2,65 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193351/2011 Sacado: JAlSON DENIS PEREIRA Endereço: RUARICHARD PISK 134 - JA
RAGUADO SUL- CEP: Credor: SECURITYFILM COM INSTAL FILME E PEUCULA POLIES Portador:

Espécie: DMI - N°Titulo: NF 5835-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,66 - Data para pagamento:
25/ll/2011- Valor total a pagarR$340,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,66 - Juros: R$ 0,63
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193598/2011 Sacado: JESSICAWINTERFELD Endereço: RUABERNARDO DORNBUSCH
2067 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: DEMICAR OFICINA DE lATOARIA E PINTURA Portador:
- Espécie: CH - N° Titulo: DG-000064 7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 514,00 - Data para paga
mento: 25/11/2011- Valor total a pagarR$600,95Descrição dos valores: Valor do título: R$ 514,00 - Juros:
R$17,81 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193857/2011 Sacado: KASA DES COMMOVDEC I.:rDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SALA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BEL FIX IMPORTACAO ITOA Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 10489/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.047,20 - Data para pagamen
to: 25/1lI2011- Valor total a pagar R$1.l58,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.047,20 - Juros:
R$ 6,63 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193748/2011 Sacado: KASA DESIGN COM MOV E DEC ITOA Endereço: AV GETUUO
VARGAS 05 SALA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NOVAUNEAMOVEIS ITOA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 1776-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.070,47 - Data para pagamen
to: 25/11/2011- Valor total a pagarR$1.l80,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.070,47 - Juros:
R$ 5,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193077/2011 Sacado: KATIA GIOVANI XAVIERWELKER Endereço: RUAOITO HILBRE
CHI, 1907 - ex: 03 SERVID - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAI CONSTR. HORIZONTE ITOA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 11 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Data para
pagamento: 25/11/2011- Valor total a pagar R$305,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00
- Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$49,92

Apontamento: 193542/2011 Sacado: IETICIA SILVA DE SOUZA Endereço: RUA EMMA SCHMIDT 226
- JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HANSATUR TRANSPORTE E TURISMO ITOA
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 7880 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$160,OO - Data parapaga
mento: 25/11/2011-Valor total a pagar R$265,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 160,00 - Juros:
R$ 0,53 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193450/2011 Sacado: MMSTRANSPORTESECONT ITOAME Endereço: RUAGUILHER
ME DANKER,161 SALA 19 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: - Credor: TRANSPESA GUINDASTES ITOAME
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 147 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 975,00 - Data para paga-

Programação:
Jornal ,da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do �o�co .. Das 7:00 h �s 9:00 h
Humor e itrevérência na sua manhã].

Manhã Show _, Das 9:00 h as 12:00 h
'.

Variedades, prêmiOs e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaqu, Rebouças

Programa,da Tarcle .. Das 14:0() h as 17:00h
Variedades, prêmi.os é a participação do ouvinte

.'

Apresentação: Marcelo Strack

mento: 25111/2011-Valor total a pagarR$1.044,76Descrição dos valores: Valor do título: R$ 975,00 - Juros:
R$ 5,20 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193764/2011 Sacado: MS CALL·CENTER UDA Endereço: RUA EMMERCH RUYSAN
214 3ANDAR - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-350 Credor: AlJ"BIT lNFORMATICA COMEROO E

.SERVICOS ITOA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: S09278 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.060,00 - Data para pagamento: 25/ll/2011-Valor total a pagarR$3.l31,23 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.060,00 - Juros: R$11,22 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 193765/2011 Sacado: MS CAI.L CENTER LIDA Endereço: RUA EMMERCH RUYSAN
2143ANDAR - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-350 Credor: AlJ"BIT lNFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS ITOA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: S09277 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.060,00 - Data para pagamento: 25/11/2011-Valor total a pagarR$3.l41,43Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.060,00 - Juros: R$ 21,42 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$5,l1

Apontamento: 193685/2011 Sacado: PABLO LUCAS RIBEIRO Endereço:WAUE EMlLlAMOHR 77 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: AI1f\IRANTONIO BORGES DE FREITAS ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 6945/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 182,54 - Data para pagamento:
25/11/2011- Valor total a pagar R$255,32Descrição dos valores: Valor do título: R$182,54_;: Juros: R$ 0,60
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193686/2011 Sacado: PABW LUCAS RIBEIRO Endereço:WAUE EMlLlAMOHR 77 - Ja
raguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: AI1f\IRANTONIO BORGES DE FREITAS ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 6869/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$138,72 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valor total a pagarR$211,36Descrição dos valores: Valor do título: R$138,72 - Juros: R$ 0,46
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193590/2011 Sacado: RElNHARD MATTHIAS CONRADS Endereço: RUAFERDINANDO
PRADI 277 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-580 Credor: TERMOTECNICA I.:rDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 04498213 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 405;02 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valortotal a pagarR$473,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 405,02 - Juros: R$ 3,91
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194015/2011 Sacado: RIO BENTO DE ROLDANAS ITOA EPP Endereço: RUA ERWlNO
MENEOOITI 113 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-000 Credor: ACOS SP MARTlACO LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 2031-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 563,06 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valor total a pagar R$640,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 563,06 - Juros: R$ 4,87
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193680/2011 Sacado: ROSICLElAMARA ZIPF Endereço: RUA FRANOSCO HRUSCHKA
539 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Credor: VENTUS PNEUS IMPORD\DORA E DISTRIBUI
DORA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7054.112 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 38,00 - Data

para pagamento: 25/1112011-Valor total apagarR$111,08Descrição dos valores: Valor do título: R$ 38,00
- Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$18,05

Apontamento: 193729/2011 Sacado: SETEMBRINO MAAS Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 24 959 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-000 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE ITOA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 10070502 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,10 - Data para
pagamento: 25/1112011- Valor total a pagar R$226,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,10
- Juros: R$ 1,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$20,31

Apontamento: 193786/2011 Sacado: SRD COMERCIO DE ARTIGOS DOVESTUARI Endereço: RUA PA
DREALBERTOROMUALD JACOBS 395 - Jaraguá do SuI-SC- CEP: 89252-280 Credor: ADINAINDUSTRIA
E CO� :EROO DE FECHO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 675733 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 766,38 - Data para pagamento: 25/1112011- Valor total a pagarR$848,20 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 766,38 - Juros: R$ 3,57 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 192940/2011 Sacado: TES COMERCIO E REPRES ITOA Endereço: RUAFEliCIANO BOR
TOUNI 1665 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-180 Credor: EUROWL C lNFORMATICA ITOAME Porta
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0090 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,00 - Data para pagamento:
25/11/2011- Valor total a pagar R$195,77Descrição dos valores: Valor do título: R$120,bO - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193877/2011 Sacado:WERNER KLEMANN Endereço: RUA CONRADO HERDMANN U
JOAO ROCHA L08 210 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 29140-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,00 - Data para pagamento:
25/11/2011-Valor total a pagarR$372,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 293,00 - Juros: R$ 0,97
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21.70 - Diligência: R$ 23,35

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
22/ll/2011.
Jaraguádo Sul (sq, 22 de novembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 34
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UMA SEMANA PARA ELES

Estímulo a possíveis leitores
Dez escolas

. -

rnurucipais vao

receber Henrique
Rodrigues para um
bate-papo sobre
música e literatura

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

r-p:>dos sabem que os nativos digi-
1. tais, aqueles nascidos em meio
ao "boom" tecnológico da década
de 1990 e 2000, não têm muita in
timidade com os livros de papel. A
leitura existe, mas os livros acaba
ram sendo deixados urn pouco de
lado por essa turma. Para estimular
a leitura entre os adolescentes, a

Semana do livro promove o Guia
de Leitura em onze escolas [ara
guaenses. O objetivo do projeto é

apresentar determinada obra de
maneira descontraída, trazendo o

autor ou organizador para urn bate
papo com alunos de escolas muni

cipais. O escritor carioca Henrique
Rodrigues é organizador do livro
"Como se não houvesse amanhã",
urna coletânea com contos de 20
autores brasileiros inspirados pela
música da banda Legião Urbana. O
escritor e editor jaraguaense Carlos

'1.,':

SEMANA

Confira a
-

progra�aCJao
Todas às atividades da
Semanâ do'Iívro são
gratuitas, no entanto,
não hámais vagas para
as oficinas. Palestras e

debates ocorrem no Sesc,
rua Jorge Czerniewicz,
n° 633, a partir das 19h.
O debate de amanhã à
noite é "Jornalismo, crítica
e literatura" com Sérgio
Rodrigues. Dia 24, o livro
"DialetoVêneto" de Iria
Tancon será lançado. Na
sexta, 251 debate com
Périclés Prade,'presidente·
daAcademia Catarinense
de Letras. Sábado, 26,
palestra I/Filosofia, artes
visuais e literatura"
com o professor da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Manoel
Ricardo de Lima.

FOTOS MARCELE GOUCHE

-.

1U1UIOS da escolamwücipal Alberto KanzIer atentos ao que diz Rodrigues

Para Carlos Henrique Schroe
der, colunista do OCP e um dos or

ganizadores da Semana do Livro, o
verdadeiro intuito do evento é dar
continuidade à Feira do Livro, mas
de um jeito diferente. IIÉ o cami
nho inverso. Na Feira, as pessoas
precisam vir até ela, já na Semana,
estamos levando a literatura para
onde está o leitor", declara. 'Segun
do Schroeder, a ideia primordial é
colocar a literatura em pauta e a

reflexão é guia das palestras, de
bates e oficinas, que tiveram início
ontem e vão até domingo, dia 27.
II

Queremos mostrar que os livros

podem mudar esta cidade", diz
otimista. Schroeder ainda destaca
o pioneirismo do município em

ações de promoção da literatura.
De acordo com ele, não existe Se
mana do Livro em Joinville ou Flo
rianópolis, por exemplo.

Fora a intenção de estimular.
o hábito da leitura, a Semana vai
além e promove oficinas para a

capacitação de escritores. Como

Henrique Schroeder assina no livro
o conto "HáTempos".

As escolas que receberão Ro

drigues são a Albano Kanzler,
Anna Tõwe Nagel, Guilherme
Hanneman, Jonas Alves, Marcos

Verbinnem, Padre Alberto Iacobs,
Ribeirão Cavalo, Ribeirão Molha,
Rodolpho Dornbusch, Santo Es
tevão e Vitor Meirelles. Na tarde
de ontem, Rodrigues esteve com

duas turmas, uma de 8° e outra de
9° ano, da Escola Municipal Alba
no Kanzler. O organizador falou
sobre a obra e sobre a banda. Ele
contou que os autores são fãs de

Legião Urbana e chamou um dos
estudantes para ler o conto "Pais
e Filhos", de João Anzanello Car
rascoza. O aluno do 9° ano, Bruno

Cord, 15 anos, se apresentou para
a leitura. "Comecei a tomar gosto
pela leitura aos 11 anos de idade",
comenta. Segundo o garoto, foi
ótimo estar em contato com o au

tor e conhecer a intenção dele ao

compor a obra. Além disso, Bru
no disse ter se identificado com o

conto, já que aprendeu a gostar de
"Legião" com amãe, que tem ape
nas 29 anos e não mora com o pai
de Bruno. A professora de língua
portuguesa, Sincla Xavier, pensa
em aproveitar o bate-papo na sua

disciplina. "Esta é urna boa forma
de estimular a leitura", diz.

Diversidade de
temas e público

o a11U1O Bnmo Corei, 15 anos, se identi&cou
com o conto "Pais e 11Ihos", lido em sala

curador do evento, Schroeder pro
curou a diversidade de temas para
atingir públicos diferentes. Con
forme o organizador, não há preo
cupação com quantidade,mas sim

.

com qualidade, ou seja, ele prefere
que haja na plateia dez pessoas
que participem e estejam atentas,
do que 50 desinteressados. "Cultu
ra não se mede em números", avi
sa. O organizador acredita que o

hábito do jaraguaense em relação
à leitura estámudando e cita a Fei
ra do Livro como urn dos grandes
motivadores. "Trouxemos ícones
da literatura. Grandes escritores. A
médio ou longo prazo, essas ações
farão grande diferença no municí
pio", acrescenta.

o organizador cita a

Feira do Livro como

um dos grandes
motivadores do

hábito da leitura nos

jaraguaenses.
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JOGOS ABERTOS
Iaraguá termina entre os
dezmelhores do EstadoFutsal de [araguá

traz dois troféus
Santos foi responsável, sozinha,
por dois ouros e um bronze. Ou
tra modalidade que contribuiu

para o resultado de Jaraguá do
Sul foi o tiro, que trouxe um ouro,
uma prata e um bronze, além do
troféu de 2° lugar no geral. O bi
cicross BMX e karatê conquista
ram uma medalha de prata cada.

O título geral da competição fi
cou com Florianópolis e Criciúma,
anfitriã, terminou com o inédito

vice-campeonato. Em 3° vem Ioin
ville e na 4a colocação, Blumenau,
maior campeã do Iasc.

Nas últimas edições dos Jogos
Abertos de Santa Catarína.Jara
guá do Sul vem cada vez mais de
marcando seu lugar entre as dez

potências do esporte catarinen
se. Este ano, emCriciúma, a dele
gação jaraguaense terminou na 9a

colocação na classificação geral e
na 8a no quadro de medalhas. Fo
ram setemedalhas de ouro, seis de

prata e seis de bronze, somando 19
no total. Além de dois troféus de 1 °

lugar e um de 2°. Em 2010, quando
a competição foi realizada em Ia
raguá do Sul, a cidade conquistou
um de seus melhores resultados:
5° lugar na classificação geral,
com 50 medalhas..

A modalidade que mais con

quistoumedalhas foi o atletismo,
com três ouros, uma prata e cin
co bronzes, a maioria no femini
no. A atletaMirielly Cristhina dos

Equipe masculina
é bicampeã e time
feminino conquista
o título inédito na

categoria adulta,
em uma dobradinha

I

A modalidade que
mais conquistou
medalhas foi o

atletismo, com três

ouros, uma prata e

cinco bronzes.

JARAGUÁ DO SUL �i\,

ALEXANDRE PERGER

OfutSal jaraguaense foi des

taque nos Jogos Abertos de
Santa Catarina. A equipe mascu

lina conquistou o bicampeonato
e o time feminino trouxe o ouro

inédito, fazendo a primeira do
bradinha no ponto mais alto do

pódio. Os comandantes das equi
pes campeãs são velhos conhe
cidos. O treinador das meninas,
Victor Alexandre, é um dos joga
dores revelados pelo experiente
Renato Vieira, técnico da equipe
masculina. O pupilo atuou ape
nas nas categorias de base.

Com a conquista do primeiro
título do futsal feminino adulto,
Victor Alexandre acredita que
poderá aumentar o interesse de

possíveis apoiadores para a equi
pe. "O futsal feminino vem cres

cendo e tende a se desenvolver
ainda mais", acredita o treinador.
Para ele, a medalha de ouro é
um reconhecimento do trabalho
feito nos últimos anos. "É a nos

sa conquista mais importante",
classifica Victor. Na final, as me
ninas derrotaram Concórdia.

A equipe masculina pode
terminar o ano como campeã
das duas competições mais im
portantes do futsal catarinense,
já que começa a decidir o Esta
dual no próximo sábado, con
tra Concórdia. "Conseguimos
manter a base e deixar Jaraguá
do Sul entre as melhores equi
pes do Estado. O futsal mas
culino se mantém na mesma

situação que vinha antes, é um
bom .recorneço do nosso time",
destaca Vieira. O jogo decisivo
foi contra Capivari de Baixo e o

placar foi um esmagador 8 a O.
Somente n� primeiro tempo sa

íram quatro gols, marcados por
Xoxo e Felipe. Na segunda eta

pa, Dian Luka, Cleber e Jonas
fecharam o placar. Em 2° ficou
Blumenau e Florianópolis ter

minou em 3°.

...................................................................................................................
,

.

RETROSPECTO DE

JARAGUÁ DO SUL'NO JASC
Quadro de Pontos Quàdro de Medalhas

7° lugar
8° lugar
8° lugar

2009

2010

2011

8° lugar
11° lugar
9° lugar

EXPERIÊNCIA _
ReDato Vieira destaca a pennanência
da equipe entre asmelhores do Estado

Ouro:
• Mirielly Crísthina dos Santos (100metros com,

, barreiras esa4�Q;com var<;1:)
. /I

III.; ,

• Simone Ponte'Ferraz (1.5milmetros)
• Bruno Heck (CarabinaAr)
• Futsal Feminino
• Futsal Masculino

_'rata:.
• SallyMayara Siewert (100 metros rasos)
• Rocco Rosita (Carabina Deitado)
• Luiz Eduardo Markiewecz (BMX)
• Marcia Mafra (Kumite até 50kg)

Brol1ze: ' ...
t.

'

t I'

r
,

" "
,I , ';,m:'

• SallyMayara Siewerdt, Melíssa Daniel Silva, Míríely
Cristhina dos Santos e Ana Paula Fernandes Romero
(RevezamentoMedley)

• SallyMayara Siewerdt (200 metros rasos)
• Olavo José Reali (Lançamento do martelo)

J
I

..
/

VICtor AIexancIre acredita que a
--_.;� poderá atrair iad,,,..,.....__ . �ores
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BRASILEIRÃO

Palmeiras quer atrapalhar rival
Sem pretensões
no campeonato,
presidente oferece
bicho dobrado pela
vitória em cima do
Corinthians

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Opresidente do Palmeiras,
Arnaldo Tirone, prometeu

pagar um bicho (incentivo finan
ceiro) dobrado ao elenco palmei
rense caso conquiste uma vitória
no clássico contra o Corinthians,
marcado para 4 de dezembro, no
Pacaembu, e impeça o rival de

conquistar o título do Campeo
nato Brasileiro.

Faltando duas rodadas para
o término da competição, o

time do Parque São Jorge soma

67 pontos - dois a mais do que
o Vasco, vice-líder. Com 62 pon-

tos, o Fluminense também tem

chances de sagrar-se campeão.
"Vou pagar (bicho dobrado)

sim. Eles (corintianos) já estão
falando que vão ser campeões

e que vamos colocar a faixa. Se

precisar, pago até do meu bolso",
diz o presidente do Palmeiras,
Arnaldo Tirone. "Se eles forem

(campeões), méritos deles, mas

primeiro ganhem o campeonato
e depois falem. O Palmeiras não
é timinho para ficar preocupado
se o Corinthians vai ser o cam

peão", acrescenta.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

O presidente palmeirense
também aproveitou para pro
vocar o rival. "Não tenho dor de
cotovelo do Corinthians. O Co
rinthians sempre foi freguês", de
clara o dirigente, pedindo mais

respeito por parte do rival.
"Eu respeito o Corinthians

e respeito o presidente do Co
rinthians (Andres Sanchez), que
é meu amigo. Não tenho nada
contra ele. O Corinthians só pre
cisa respeitar o Palmeiras. Eles

pensam que o Palmeiras é um

time que eles vão chegar falando o

que querem", completa. Depois de
vencer o Bahiapor 2 a O e ficar livre
da zona de rebaixamento, o Pal
meiras ainda encara o São Paulo,
no próximo domingo, antes do
duelo contra o Corinthians.

No domingo, terminou o so

nho doVitória de chegar ao bicam
peonato. A equipe auriverde não

conseguiu segurar o Cruz de Malta

jogando no estádio Eurico Duwe.
O placar foi aberto no primeiro mi
nuto do segundo tempo, com Pc.
O gol da classificação cruzmaltina
veio aos 12, com Gabriel. O Cruz
de Malta foi beneficiado pela boa
campanha da primeira fase.

36a RODADA -19/11
São Paulo 3 x 1 América-MG
Vasco 2 x O Avaí
Grêmio 1 x 3 Ceará

João Pessoa e Cruz deMalta
decidem título daPrímeírona

CLASSIFICAÇÃO

36a RODADA - 20/11
Corinthians 2 x 1 Atlético-MG
Botafogo 1 x 21nternacional
Cruzeiro 1 x 1 Atlético-PR
Atlético-GO O x O Flamengo
Figueirense O x 4 Fluminense
Coritiba 1 x O Santos
Bahia O x 2 Palmeiras

O Campeonato Jaraguaense
da Primeira Divisão já conhece
seus finalistas. A partir do próxi
mo domingo, às 16h, no estádio
João Lúcio da Costa, João Pessoa
e Cruz de Malta começam a de
cidir o título da competição. A

.

equipe cruzmaltina, que está na

quinta final consecutiva, busca o

décimo troféu, enquanto o Vovô
corre atrás da terceira conquista.

O João Pessoa ficou com a vaga
ao vencer o Flamengo por 4 a 3
na disputa de pênaltis. No tempo
normal, a equipe rubro-negra
abriu 2 a O, com Marcelinho e Pe
dreiro. O João Pessoa descontou
com Iosias, resultado que garantia
a classificação. Mas o Flamengo
conseguiu levar a partida para as

penalidades, com Casca, aos 42

minutos do segundo tempo.

7° São Pãulo

8° Botafogo
9° Coritiba

10° Santos
11° Grêmio
12° Palllleíras
13° Atlético-GO
14° Atlético-MG
15° Bahia

16° Cruzeiro

57 1 I
, f11153%

56 136 1� 11; í 44 J9 !52%
1 ! ' , j "",_ ,r' J

55 ,3õ 167 j13i51i44 tI 151%
1 � ! -l .

L, ' ;" i' .I
54 13q rs s :12L56140T16:50%
52 ]36, 157 114153!50 13 148%

i ; ,-i 1 ,[ -1" L J
47136 138115JA'l'i541-7 144%

T ,� o! 1 ,.1' --J; -,r i
46 L3q lQ 16]101-42139,1.3 143%
44 136 1111114143142 j 1 141%
42 i 36 12 6 ! 18145154 i -9 139%
42136 ld12114:40'47 -7 '39%
39 J3d 10 9 ! 17 i 40 48 -8 36%
38 i 36 ld 8 18144 60 -16 35%ir Ceará

T 18° Atlético-PR
T 19° América-MG
T 20° Avaí
T

37a RODADA - 27/11
17h - Palmeiras x São Paulo
17h - Santos x Bahia
17h - Flamengo x Internacional
17h - Fluminense x Vasco
17h - Grêmio x Atlético-GO
17h - Atlético-MG x Botafogo
17h - Figueirense x Corinthians
17h - Coritiba x Avaí
17h - América-MG x Atlético-PR
17h - Ceará x Cruzeiro

, , ,

38 '36 9 '11'16 i36 53 -1735%

34 ,36 7 ,13:16,48 63 '-1531%
30 36, 7 9 '20 :44 73 -2928% I

IC[assltic�doiU[eità�or�
Classificados Copa Sul-Americana

TRebaixados para Série B

EDUARDO MONTECINO

·CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

$ Coi. TImes

CLASSIFICAÇÃO
P J V E D :GP'GC 'SG A 38aRODADA-26/11/2011

... 1° Portuguesa 78 37. 2212 3 ;80'38 '42 70% 1711- ABC x Americana

... 2° Náutico 63 37 17 12 8 49,39 : 10 57%
17h - ASA x Vitória
17hO -Icasa x Portuguesa

... 3° Ponte Preta 62 37 17 11 9 61 43 1856% 17h - Vila Nova-GO x Sport
1610'11

,

.... 4°Sport 58 37 61.44 ,17 52% 17h - Náutico x Ponte Preta

5° Bragantino 58 '37 16 10 11165: 52 j 13152% 17h - Grêmio Barueri x Salgueiro

6° Vitória 57 : 37: 169 '12 ;59' 47 12151% 17h - Paraná Clube x Bragantino
17h - Duque de Caxias x Boa

7° Boa 56 i37 168 ,13'42'38 4 '50% 17h - Guarani x Goiás,

8° Americana 56 '37 15 11 11 ' 39 j 42 -3 50% 17h - São Caetano x Criciúma

9° Goiás 37
!

164 17 51'55 47%52 -4

10° Criciúma 51 37 131212 43'42 1 46%

11° Grêmio Barueri 50 37 148 15 4F 52 -6 45%
12°ABC 50 37 12 14 11 49 52 -3 45%
13° Guarani 49 -37 147 16 49 48 1 44%

14° Paraná 49 37 131014 47 44 3 44%
15° ASA 48 37 139 15 43 52 -9 43%

16° São Caetano 48 37 1115 11 56 51 5 43%

T 17°lcasa 47 37 111412 52 53 -1 42%

T 18° Vila Nova-GO 32 37 7 1119 34 52 -1829%
T 19° Salgueiro 26 37 8 5 24 31 61 -3023%

T 20° Duque de Caxias 16 37 2 1025 30 82 -5214% T Rebaixados para Série C Vovô eliminou O flamengo e agora busca terceiro título da competição
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Celularpode ajudar
a"esclarecer crime
Polícia Civil investiga morte do jovem
corupaense Luiz Carlos de Carvalho

Walter, encontrado morto em Araquari
JARAGUÁ DO SUL

......... , .

CAROLINA CARRADORE

1\ s ligações rastreadas de um

rlaparelho celular poderão
auxiliar a Polícia a desvendar o

assassinato de Luiz Carlos de
Carvalho Walter, 21 anos, en

contrado morto na última sexta

feira, em Araquari. O jovem é na
tural de Corupá, morou anos em

Iaraguã e, segundo informações
da família, estava há dois meses

residindo em Joinville.
O corpo de Luiz foi encon-

trado por populares na Estrada
Geral de Poço Grande, via que
liga a BR-101 e a BR-280, em
Araquari. Ele foi morto com um

tiro na nunca que atravessou o

crânio e saiu sobre o olho di
reito. O segundo projétil atin
giu a orelha direita e ficou alo

jada. Ao ser encaminhado ao

IML (Instituto Médico Legal) de
Joinville, funcionários encon

traram pedras de crack na rou

pa da vítima e um celular. Ele
estava também com a carteira
de habilitação no bolso, o que

possibilitou a identificação do

jovem ainda no local.
As últimas ligações feitas no

aparelho serão rastreadas. A in

tenção da Polícia é saber quais
foram os últimos contatos de
Luiz antes do homicídio. No
local do acidente, havia mui
to sangue, o que faz policiais
acreditarem que a vítima pode
ter sido morta no próprio local
onde foi encontrada.

A vítima tinha passagens pela
Polícia por agressão. A Polícia
Civil trabalha com a hipótese de
acerto de contas ligadas ao tráfi
co de drogas. Até o início da noi
te de ontem, a Delegacia de Ara

quari não tem pistas do autor do
homicídio.

TITAPRETTI

Jaraguá sedia curso de formação de soldados
O 14° BPM (Batalhão da Po

lícia Militar) passa a sediar essa
semana, o Curso de Formação

.

de Soldados. São 28 policiais que
estudarão até julho do ano que
vem no quartel de Jaraguá do Sul.

Os soldados fazem parte dos
260 aprovados no último concur
so estadual. Na quarta chamada,
o 14° BPM foi escolhido para se-

diar o curso. São 1.440 horas/au
las e 45 horas de estágio até a for

mação. Ainda não há previsão do
número de alunos que, depois de
formados, passarão a atuar em

Jaraguá e região. "Vamos lutar

para que todos fiquem por aqui
depois de formados. Ainda não
seria o ideal, mas já ajudaria e

muito", afirma o sub-comandan-

te, major RogérioVonk.
Hoje, são 260 policiais que

trabalham nas cinco cidades do
Vale do Itapocu-Guaramirim, Ia
raguá, Schroeder, Corupá e Mas- ,

saranduba. Em Jaraguá, a média
é de um militar para cada cerca

de 900 habitantes. "O ideal seria
um para 550 habitantes", ressalta
o major.

ACIDENTE

Vizinho atropela e mata garota
Aline Lunelli, 13 anos, morreu atropelada no sábado, ao tentar atravessar a rua Eurico Duwe, no bairro Rio da
Luz, em Jaraguá. Aline guiava uma bicicleta quando foi colhida pelo Fiesta, placas-MIG4136, conduzido por
ummotorista de 21 anos. A adolescentemorreu no local. O condutor do Fiesta era vizinho da vítima e havia
recentemente saído de casa. Ele prestou socorro à garota, segundo informaram os BombeirosVoluntários.

EDUARDO MONTECINO

Cerca de 2S0 pessoas participaram da
, marcha realizada namanhã de sábado

Marcha do Silêncio alerta

para a violência no trânsito
As palavras foram poucas.

Mas as faixas, camisetas e fotos de
vítimas expressaram a dor de cada

parente e o desejo pela paz no

trânsito. A .la Marcha do Silêncio,
intitulada "Uma Caminhada pela
Vida", realizada na manhã de sá
bado na região central de Iaraguá,
contou com cerca de 250 partici
pantes. O evento reúne parentes e

amigos de pessoas que perderam a

vida em acidente de trânsito.
A passeata chamava a aten-

ção de motoristas e pedestres
que se deparavam com faixas de
alerta pedindo atenção no trân
sito. O evento é idealizado por
Sueli Mader que tomou a inicia
tiva em 2008, ano em que perdeu
um amigo, vítima de acidente.
"Tivemos mais participantes do

que o ano passado. Isso mostra

que o evento vem ganhando con
fiabilidade. É uma batalha contra
a violência e em busca da paz no
trânsito", enfatiza Sueli.

Durante o fim de semana, três casos envolvendo notas falsas
foram registrados na região. No sábado, um homem de 35 anos
foi flagrado tentando passar três cédulas de R$ 50 falsas. Ele foi
flagrado pelaPM após tentar realizar urna compra no centro de

Jaraguá. EmGuaramirim, nomesmo dia, ummotorista abasteceu-
, ,,1

i/ ocarro emU;Upo ' 'de gasolina comumanota de R$ 20 falsa.A'
.

/l' atfmaente pei:c� ,'oCfiôheifo era falSQ e acionou a PM� Outro '

I

'/ caso foi regístràdo na Ilha daFigueira, em laraguá, namadrugada de
sábado.Umhomempagou bebidas emum bar comumanota deR$
20 falsa. O proprietário do bar recebeu o dinheiro e antes de entregar
o troco telefonou para a PM. Junto com o homem, policiais
encontrarammaisduas cédulas de R$ 20 falsas.

Após dois meses do acidente, omotorista quemorreu
carbonizado em um-acidente resgistrado naRodovia do Arroz, em
Guaramiriru, no dia 21 de setembro, foi finalmente identificado.A
confirmação veio após o resultado do DNA divulgado na semana
passada. Omotorista eraMarceloAntônio Guadagnin, 20 anos,
quemorava em Joinville e seguia para a faculdade emAraquari,
momento em que colidiu o Gol que guiava comum caminhão,
na SC-413, altura do bairro Brüderthal. Com o choque, os dois
veículos pegaram fogo. O corpo de Marcelo ficou irreconhecível.
Os pais do jovem procuraram a delegacia logo após o acidente
e desconfiaram que poderia ser o do filho, após identificar um
pedaço do tênis da vítima. Desde então, aguardavam o resultado
do DNA. O corpo foi liberado paraa família na sexta-feira, dia 18.
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Promoção "A decisão é sua" (válida até 28/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$
2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/1112011 ou enquanto durarem os estóques (100 unidades). Ford EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cal EFA2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. PDA2) a partir de R$ 59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$
31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CQC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2011 a partir de 0,30% a.m. e 3;63% a.a, por meio do Programa Ford Credit Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem
adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos para cores sólidas. Freie incluso.

SANARA GERVIN É A VENCEDORA

Samara Gervin, da Católica de Santa Catarina, é a vencedora do Feslival
Universitário da Canção, realizado no fim de semana. Para ficar com a

primeira colocação, Samara interpretou "Aprendendo a jogar", sucesso
na voz de EIis Regina. O segundo lugar foi paraClaudiomirMozart Soares

deMelo, do Instituto Federal de Santa Catarina, com a canção "Voa
liberdade", de Jessé. .Il terceira e quarta posições foram conquistac:lils
por representantes da Uniasselvi/PcUneg: PauloAndréMoser, que cantou

''ôuatro vezes você", da bandaCapitallnidal, e Femando GabrielBorgmann,
que interpretou "Há tempos", da LegiãoUrbana. Promovido pela I'undação
Cultural de Jaraguá do Sul, o evento concedeu medalhas e um prêmio total
em dinheiro novalor de RS 5,1 mil aos cinco primeiros dassificados.

L_
___

CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE lA o SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford ZeI"O.
Capitais e '09100$ metropoltt.nas: 4001--4858 tCem>!, localidades: 0800 ]224358.

MORETTIJaraguá do Sul'- (47) 3274.2800
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